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จดหมายข่าว ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

   จากประธานชมรม
สมาชิกที่เคารพรักครับ

 จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ถือเป็นฉบับ

กลางปี (เพราะปีหนึ่งมี 3 ฉบับ, 4 เดือนต่อฉบับ) เพื่อส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหว

ของชมรม ความก้าวหน้าของมหาวทิยาลยั และเรือ่งน่ารูอ้ืน่ๆ โดยเฉพาะเร่ืองสขุภาพ 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและผู้สูงอายุทั่วไป

 ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทางชมรม (กรรมการ/ที่ปรึกษาชมรม และสมาชิก

อาวโุสมากจ�านวนหนึง่) ก็ได้รบัเชญิจากมหาวทิยาลัยให้เข้าร่วมกจิกรรมรดน�า้ด�าหวั

ผู้อาวุโส ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ท�าให้งานสงกรานต์มีความสมบูรณ์ ผู้อาวุโสมีความ

อ่ิมเอมใจทีบ่คุลากรอ่อนเยาว์กว่าได้แสดงความกตัญญแูละมทุติาจติต่อตวัแทนของ

พวกเราที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว

 เดือนถดัจากสงกรานต์ชมรมได้จดัพาสมาชกิไปทัศนศกึษาท่ีประเทศเวียดนาม

ตอนใต้ (โฮจิมินซิตี้หรือไซง่อน, มุยเน่, และดาลัด) รวม 5 วัน 4 คืน  เนื่องจาก

รับจ�านวนได้จ�ากัดเพียง 34 คน จึงเสียดายที่ท�าให้สมาชิกที่สนใจอีกจ�านวนหนึ่งไม่

สามารถร่วมเดนิทางได้  อนัทีจ่รงิทางชมรมทีจ่ะปรารถนาทีจ่ะเปิดโอกาสให้สมาชกิ

ได้ไปกันมากๆ แต่ด้วยข้อจ�ากดัด้านจ�านวนและการแจ้งข่าวสาร จงึไม่อาจท�าได้ท่ัวถึง

เท่าทีค่วร ก็คงต้องหาวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้ในครั้งต่อๆ ต่อไป

 ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ชมรมมีโครงการกิจกรรมหลายอย่าง โดย

เฉพาะด้านทีเ่ก่ียวข้องกบัสขุภาพ ซ่ึงได้รบัการสนบัสนนุส่วนหนึง่จากกองทนุสขุภาพ 

เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งการอบรม/บรรยาย และการฝึกออกก�าลังกาย  หวังว่า

สมาชิกคงได้เข้าร่วมตามความสนใจและความสะดวก

 ชมรมประสงค์จะเห็นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการส่งความคิดเห็น

เพือ่เสนอแนะการท�างานการด�าเนนิกจิกรรมของชมรม และส่งข้อเขยีนแลกเปลีย่น                    

ความรู/้สาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิก จงึใคร่เรยีนเชญิชวน 

(ทุกครั้ง ทุกฉบับ) ส่งไปที่ชมรม ผ่านช่องทางที่ท่านสะดวกครับ เช่น อีเมล์, LINE 
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ชมรมบุคลากรอาวุโส Facebook ชมรมบุคลากรอาวุโส, หรือทางไปรษณีย์ 

 ขอให้สมาชกิมคีวามเพลดิเพลนิในการอ่านจดหมายข่าวน้ี เพลดิเพลนิและ

มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับคนใกล้ชิด คนรอบข้าง และบุคคลอื่น ตามความเหมาะ

สมและสบายใจ

 พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี
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ข่าวชมรม
ร่วมงานสงกรานต์ 2561
 วนัที ่10 เมษายน 2561 มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวฒันธรรมและ
ชุมชนสมัพนัธ์ พร้อมศนูย์วัฒนธรรม ร่วมด้วยเครือข่ายศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “งานบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมฮีตสิบ
สองคองสิบสี่ ตามแบบวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความกตญัญกูตเวทีแก่ผูมี้พระคุณ อนัน�ามาสูค่วามเป็นริมงคลตามแบบประเพณไีทย
โดยในช่วงเช้า รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
น�าคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ บุคลากรและนกัศกึษา ร่วมท�าบญุตกับาตรพระสงฆ์ 10 รปู 

พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ พุทธศิลป์
สถาน ริมบึงสีฐาน  จากนั้นในช่วงบ่าย หน่วยงานต่างๆ ได้เคลื่อนขบวนแห่พุทธ
บชูา ขบวนแห่นางสงกรานต์ ทีม่กีารตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมการแสดงประกอบ
ขบวน เข้าสู่บริเวณพิธีริมบึงสีฐาน  จึงได้มีพิธีเปิดงานโดยอธิการบดีได้น�าผู้มาร่วม
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ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม (ตอนใต้)  
 ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ชมรมบุคลากร
อาวุโส มข. ได้จัดเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศเวียดนามตอนใต้ (โฮจิมินห์ซิตี 
มุยเน่ และดาลัด) มีสมาชิกและผู้ติดตามจ�านวน 34 คน ร่วมเดินทาง โดยเดินทาง
จากสนามบินดอนเมือง เช้าวันที่ 28 ด้วยเที่ยวบิน Air Asia ไปยังเมืองโฮจิมินต์ซิตี้ 
(ชื่อเดิมคือ ไซ่ง่อน) เที่ยวและค้างคืนแรกที่เมืองนี้ วันรุ่งขึ้นออกเดินทางด้วยรถบัส
ไปยังเมอืงมุยเน ่(เมืองชายทะเลทางตะวนัออกของเมอืงโฮจมิินตซ์ิตี้) เที่ยวและคา้ง
คืนที่สองที่นี่  วันที่สามเที่ยวและเดินทางด้วยรถบัสไปยังเมืองดาลัด ซึ่งป็นเมืองบน
ภเูขาทีม่อีากาศเยน็สบาย อยูท่างเหนอืของเมืองมุยเน  เทีย่วและค้างคนืทีเ่มอืงน้ี 2 คนื 

งานฮดสรงพระพุทธรูปหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น  จากนัน้จงึได้รดน�า้ขอพรอาจารย์ผูอ้าวโุส และผูอ้าวโุสจากชมุชนบ้านโนน
ม่วง อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส  ในพิธีดังกล่าวได้มีบุคลากร
อาวโุสจากชมรมบคุลากรอาวโุส มข. น�าโดย รศ.อมัพน ห่อนาค (รองประธานชมรม) 
มีที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกของชมรมหลายท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม 
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แล้วเดินทางออกจากเมืองนี้ด้วยเที่ยวบิน Air Asia กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิบ่าย
วันที่ 1 มิถุนายน และเดินทางกลับขอนแก่น
 ทุกคนได้รับความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ได้เพื่อนใหม่ และได้รับ
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น 
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มข. ที่น่าภูมิใจ

 มข. ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสด 2 สายพันธุ์ใหม่

 “มะเขอืเทศ” ในอดีตทีผ่่านมา ถกูน�าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทัว่โลก 
ส่วนใหญ่นิยมรับประทานในรูปของผลสด ต่อมาได้น�ามะเขือเทศมาใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมอาหารเพิม่มากขึน้ ในปัจจบุนั การใช้ประโยชน์จากมะเขอืเทศยิง่ขยายตัว
มากยิง่ขึน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากการทราบถงึประโยชน์ของสารส�าคญัหลายชนดิ อาทิ วติามนิ
ซี เบต้า-แคโรทนีและสารต่อต้านอนมุลูอสิระโดยเฉพาะสารไลโคพนี (lycopene) มี
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ ช่วยลดการเกิดมะเร็งที่ระบบทางเดิน
อาหารซึ่งได้น�ามาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เวชภัณฑ์ 
ตลอดจนด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย อาทิ  เครื่องดื่ม และเวชส�าอาง เป็นต้น  
ในอนาคต การใช้ประโยชน์ดงักล่าว น่าจะทวคีวามส�าคญัมากยิง่ขึน้ อนัเน่ืองมาจาก
จ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ และต่างตระหนักถึงอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ท�าให้ความต้องการใช้ประโยชน์จากมะเขือเทศ
มากขึ้นตามไปด้วย
 ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และทีมวิจัย จากสาขาวิชา
พืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มุ่งปรับปรุงพันธุ์มะเขือ
เทศรับประทานสด คุณภาพดี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งใน
การด�าเนินงานที่ผ่านมาได้ท�างานวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเมล็ด
พนัธุ ์ตลอดจนเกษตรกรผูผ้ลติมะเขือเทศในหลายพ้ืนท่ี  ต่อมาในปี 2546 เป็นต้นมา 
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องจากหลายแหล่งทุน อาทิ 
ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) มูลนธิโิครงการหลวง และส�านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) เป็นต้น ประกอบกับ การด�าเนินงานวิจยั
เชงิลกึทีม่ผีูช่้วยวจิยัระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ด้รบัทนุสนบัสนนุการศกึษาภายใต้โครงการ
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ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ท�าให้สามารถพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศได้อย่างต่อ
เนือ่ง และหลากหลาย อาท ิพนัธุท์ีม่ะเขอืเทศผลเลก็รบัประทานสดคณุภาพด ี พนัธุ์
มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียว พันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเหลือง  พันธุ์
มะเขือเทศต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลือง และพันธุ์มะเขือเทศที่มีสารไลโคพีนสูง 
เป็นต้น 

ผลงานวิจัยด้านพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่
 ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาได้พัฒนางานวจิยัในส่วนต้นน�า้ คอืการจดัการเช้ือ
พนัธกุรรมโดยท�าการรวบรวมเชือ้พันธกุรรมมะเขอืเทศทัว่โลก รวมทัง้ปลกูประเมนิ
ศึกษาลกัษณะประจ�าพนัธุจ์�านวน 1,388 สายพนัธุ ์สร้างประชากรพืน้ฐานทีม่ลีกัษณะ
การบริโภคผลสดที่ดี ในกลุ่มมะเขือเทศผลเล็กและผลใหญ่ พัฒนามะเขือเทศสาย
พนัธุแ์ท้กว่า 50 พนัธุย์ืน่จดทะเบียนคุม้ครองพนัธ์ุพชืใหม่ จ�านวน 10 พันธุโ์ดยได้เผย
แพร่พนัธุม์ะเขอืเทศให้แก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ในรปูแบบเชือ้พนัธกุรรมทีด่ี 
จ�านวนมากกว่า 150 สายพันธุ์  นอกจากนี้ยังได้มะเขือเทศพันธุ์ดีที่มีศักยภาพเชิง
การค้าพันธุ์ใหม่ โดยแบ่งเป็นมะเขือเทศพันธุ์แท้ 4 พันธุ์ และมะเขือเทศลูกผสม 4 
พนัธุ ์ซึง่อยูร่ะหว่างการยืน่ค�าขอจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม่ และล่าสดุได้พฒันามะเขอื
เทศเชอรีพ่นัธ์ุใหม่ทีดี่เด่น 2 พนัธุ ์ซึง่ได้รับพระราชทานนามจากสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ พันธุ์ “นิลมณี” และพันธุ์ “ออเรนจ์ มข.”
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มะเขือเทศพันธุ์ “นิลมณี”
 “นลิมณ”ี เป็นมะเขอืเทศรับประทานผลสดขนาด
เล็ก ผลสุกมีสีน�้าตาลอมม่วง มีรสชาติหวาน 10-12 องศา
บรกิซ์ เปลอืกนอกบาง ง่ายต่อการรบัประทาน น�า้หนกัต่อ
ผลประมาณ 10 กรัม โดย 1 ช่อ มีประมาณ 12 ผล และมี
ผลผลติต่อต้น 3-5 กก. มกีารเจรญิเตบิโตแบบเลือ้ย สามารถ
ปลกูได้ดทีัง้ในสภาพแปลงและโรงเรือน ฤดูหนาวเป็นฤดท่ีู
เหมาะแก่การปลกูมะเขอืเทศพันธุน์ี ้เนือ่งจากอากาศเยน็
จะท�าให้ผลมะเขือเทศสีม่วงขึ้น ทั้งมีรสชาติหวานอร่อย

มะเขือเทศพันธุ์ “ออเร้นจ์ มข.”
 “ออเร้นจ์ มข.” เป็นมะเขือเทศรับประทานผล
สดขนาดเล็ก ผลสุกมีสีส้ม มีรสชาติหวานประมาณ 12 
องศาบริกซ์ เนื้อแน่น น�้าหนักต่อผล 7-8 กรัม ผลผลิตต่อ
ต้น 2-3 กก. เมื่อมีการเจริญเติบโตทางทรงพุ่มแบบเลื้อย 
(Indeterminate) ความสงูประมาณ 150-180 ซม. ทนทาน
ต่อโรคได้ด ีสามารถปลกูได้ดทีัง้ในสภาพแปลงและโรงเรือน 
ฤดูหนาวเป็นฤดูที่เหมาะแก่การปลูกมะเขือเทศพันธุ์นี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
ดร.ชานนท์ ลาภจิตร 

ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์
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มข. ตัง้ “คลงัตวัอย่างชีวภาพฯ” หนนุบคุลากรทางการแพทย์ศึกษาวจิยั

 “คลังตวัอย่างชวีภาพฯ” ส�าหรบังานวจิยัในอนาคต ให้
บรกิารรับฝาก-ขอใช้ เพือ่ศกึษาวจัิย หวงัหาแนวทางป้องกนัโรค 
ปัญหาในอดตีและโรคทีไ่ม่มีทางรกัษา เสมอืนธนาคารสมบตัอัิน
ล�้าค่าประโยชน์ยิ่งต่อมวลมนุษชาติ

 คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน�้าโขง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเปิดตัวโครงการ คลังตัวอย่างชีวภาพฯ 
(The Khon Kaen University Faculty of Medicine and Mekong Health 
Science Research Institute BioBank Project) เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชา
คาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ 
มาลีวงษ์ ประธานโครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของโครงการต่อ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี และศาสตราจารย์ 
ดร.ธดิารตัน์ บุญมาศ รกัษาการแทนผูอ้�านวยการสถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพลุม่
น�้าโขง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และคณาจารย์จากคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมงานจ�านวน 35 คน           
 ศาสตราจารย์ พญ.ผวิพรรณ กล่าวว่า “ปัจจบุนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมยัใหม่ทีใ่ช้ในงานวจิยั มคีวามก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ สามารถช่วยแพทย์วนิจิฉัยหรอื
รักษาโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาในอดีตหรือโรคที่ไม่มีทางรักษาได้ ด้วยการศึกษาวิจัย
จากตัวอย่างชีวภาพ ที่มีการจัดเก็บรักษาอย่างเป็นระบบและมีการควบคุมคุณภาพ
ทีด่ ี โครงการคลงัตวัอย่างชวีภาพฯ ได้จัดตัง้ขึน้เพือ่สร้างคลงัตวัอย่างชีวภาพส�าหรับ
งานวจิยัในอนาคต ทีร่วบรวมและจดัเกบ็ตวัอย่างชวีภาพอย่างเป็นระบบ มคีณุภาพ 
มปีระสทิธภิาพ และมคีวามปลอดภยั ส�าหรบัอ�านวยความสะดวกให้กับนกัวิจัย แพทย์ 
หรือผู้ที่สนใจต้องการเก็บตัวอย่างชีวภาพที่มีคุณค่า น�าไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
โดยก�าหนดให้บริการ 2 รูปแบบ คือการฝากตัวอย่างชีวภาพ และการขอใช้ตัวอย่าง
ชีวภาพ”
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 โครงการคลงัตวัอย่างชวีภาพ เปรยีบเสมอืนธนาคารทีท่ัง้ให้บรกิารรบัฝากตัว
อย่างชวีภาพ และให้บรกิารน�าตวัอย่างชวีภาพไปใช้ในการศกึษาวจิยัด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะให้นกัวจิยัและบคุลากรทางการแพทย์ศกึษาวจิยัหาวธิี
ทีจ่ะวนิจิฉยั รกัษา หรอืป้องกนัโรคต่างๆ ในอนาคต  ถือได้ว่า โครงการคลงัตวัอย่าง
ชีวภาพเป็นสมบัติอันล�้าค่าที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ
 ในระยะแรกโครงการนี้จะให้บริการให้เฉพาะบคุลากรสังกดัมหาวทิยาลัย
ขอนแก่น เท่านัน้  ตัง้สถานทีข่องโครงการคลงัตวัอย่างชวีภาพ อยูท่ีอ่าคารเวชวชิชาคาร 
ชัน้ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ติดต่อขอรบับรกิารได้ท่ี คณุพรรชัดา 
มาตราสงคราม โทร.ภายใน 67263 หรือ 091-8641023 e-mail: pohnrat14@
gmail.com

ข่าว : วัชรา น้อยชมภูภาพ/ข้อมูล : สยมพร  สุจริตจันทร์

16 ก.พ. 2561

  ประชาชนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักแทบทุกครัวเรือน เรามี
พื้นที่ท�าเกษตรกรรมปลูกข้าว 1 ใน 3 ของประเทศ  และข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ไทย น�ารายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้น ๆ  ปัจจุบันกระแสการบริโภคข้าวกล้อง
ก�าลังมาแรง ประชาชนให้ความส�าคัญกับการบริโภคเพื่อสุขภาพ  เนื่องจากข้าวที่
ได้จากการน�าไปสีเป็นข้าวขาวจะสูญเสียคุณค่าทางอาหาร  แต่ปัจจุบันข้าวกล้องมี
ราคาแพง มีอายุการเก็บรักษาสั้น หากเก็บไว้นานจะสูญเสียความสดใหม่

นศ. วศิวฯ สร้างเครือ่งต้นแบบสข้ีาวกล้องขนาดเลก็ใช้ในครวัเรอืน
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 นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดย นายอรรถพล
มขีาว และนายกนัตพงษ์ แข้โส  (ซึง่ม ีผศ.ดร.ชยัยนัต์ จนัทร์ศริ ิ และ รศ.ดร.สมโภชน์  
สดุาจนัทร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาโครงงาน) จงึได้คดิประดษิฐ์
สร้าง “เครือ่งต้นแบบสข้ีาวกล้องขนาดเลก็เหมาะส�าหรบัใช้ในครัวเรือน” ขึน้ เพือ่ให้
คนรกัสขุภาพได้ใช้เครือ่งนีส้ข้ีาวกล้องไว้รบัประทานเองในครวัเรอืน หรอืในหมูบ้่าน
ตนเอง  เพือ่ช่วยให้รับประทานข้าวกล้องทีห่อมและสดใหม่ รกัษาคณุภาพข้าวกล้อง  
โดยเครือ่งนีส้ามารถพฒันาต่อยอดสร้างเป็นแบบอัตโนมตั ิหรือแบบหยอดเหรียญ น�า
ไปตั้งภายในบ้าน หรือภายในหมู่บ้านได้
 จากการศึกษาคิดค้นประดษิฐ์เคร่ืองต้นแบบสข้ีาวขนาดเลก็ เร่ิมจากศกึษา
วิธกีารกะเทาะข้าวเปลอืก ศกึษาลกัษณะทางกายภาพเบ้ืองต้นของข้าวพนัธ์ุขาวดอก
มะล ิ105 และพนัธุ ์กข6 จากนัน้ เริม่ออกแบบและสร้างเครือ่งสข้ีาวขนาดเลก็โดยใช้
ลกูยางกะเทาะ และได้ทดสอบการใช้งานของเคร่ือง โดยท�าการชัง่น�า้หนกัข้าวเปลอืก
เทข้าวเปลือกใส่ถงัป้อนเมลด็ เริม่เปิดเครือ่งกะเทาะ เมือ่ข้าวผ่านการกะเทาะแล้ว คดั
แยกข้าวกะเทาะและไม่กะเทาะออกจากกนั และแยกข้าวหกัและข้าวเตม็ ผลการศกึษา
พบว่า ปัจจัยที่เหมาะสมในการท�างานของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่สร้างขึ้น มีดังนี้
 ระยะลูกกะเทาะ 0.502 มิลลิเมตร และอัตราการป้อนที่ 115.50  
กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยข้าวขาวดอกมะลิ 105  และข้าว กข6  ให้เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 
98.88 และ 98.51 เปอร์เซน็ต์ ตามล�าดบั เปอร์เซน็ต์ข้าวหกั และข้าวเตม็เมลด็ 93.72  
และ 73.91  ตามล�าดับ  
 ส�าหรบัเครือ่งสข้ีาวกล้องขนาดเลก็นี ้สามารถน�าไปต้ังใช้ในครัวเรือนได้ เพิม่
ความสะดวกสบายในการสข้ีาว สามารถสข้ีาวได้ตลอดเวลาตามทีต้่องการ  ข้าวกล้อง
ที่ได้จะมีความหอมและสดใหม่เหมาะส�าหรับผู้รักสุขภาพทุกท่าน
 เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือนนี้ เป็นผลงานรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทสิง่ประดิษฐ์ทางวศิวกรรมศาสตร์ จากการน�าเสนอในงานประกวดโครงงาน
นักศึกษา ครั้งที่ 20 ประจ�าปี 2561 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 JaruneeNuanboonma
4 พ.ค. 2561     
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ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม 
28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

โอ๊ะโอ๋ โฮจิมินห์ ลุยถิ่นมุยเน่ ชื่นชมดาลัด

ศ.พิเศษ นพ.สมพร โพธินาม

 ชมรมบคุลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดนิทางไปทศันศกึษาประเทศ
เวียดนาม แถบเวยีดนามใต้: โฮจมินิห์ มยุเน่ ดาลคั 5 วนั ระหว่างวนัที ่28 พฤษภาคม 
ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สมาชิกร่วมเดินทางจ�านวน 34 คน มีอายุตั้งแต่ 60-84 
ปี ซึ่งทุกคนมุ่งมั่นที่จะเก็บเกี่ยวความสุข สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ 
 ขอเล่าถงึการท่องเทีย่วในคร้ังนีใ้ห้สมาชกิชมรมได้ติดตามร่วมท่องเทีย่วไป
กับเรา ครับ
	 สมาชกิทัง้หมดพร้อมกนัที	่สนามบนิดอนเมอืง	ในวนัที	่28	พฤษภาคม	2561	
และเดินทางด้วยเครื่องบิน	Air	Asia	ถึงสนามบินเต่งซงยึด	เมืองไซ่ง่อน	หรือชื่อใหม่
คือ	“นครโฮจิมินห์”	ของเวียดนาม	ในเวลา	15.25	น.	
	 ทางบริษัททัวร์จัดรถบัส	ปรับอากาศใหม่	มารับเรา	พร้อมเจ้าหน้าที่ทัวร์	
2	คน	ที่สนามบิน
	 มไีกด์ท้องถิน่ชือ่คณุไก่	(หรอื	ทุย่)	มาต้อนรับ	คณุไก่เรยีนภาษาไทยทีเ่วยีดนาม	
และท�างานหน้าที่ไกด์มาแล้ว	10	ปี	พูดภาษาไทยได้ชัดดีพอสมควร
	 ขณะที่รถว่ิงออกจากสนามบินไปบนถนนก็จะเห็นคนขับข่ีมอเตอร์ไซด	์									
น่าจะมากกว่าในกรงุเทพฯ		แต่น่าสนใจทีท่กุคนสวมหมวกกันนอ็ค	(ไม่เหมือนขอนแก่น
บ้านเรา)	อากาศเมืองโฮจิมินห์ค่อนข้างร้อนเหมือนในกรุงเทพฯ	แม้จะอยู่บนรถบัส	
แต่เขาก็เปิดเครื่องปรับอากาศเพียงเบาๆ																																											
	 ได้ทราบจากไกด์ท้องถิน่		ว่าเมอืงนีเ้ป็นท่ีสดุหลายเร่ือง	ใหญ่ทีส่ดุ	สวยทีส่ดุ
และมีมิจฉาชพีกม็ากทีส่ดุ	จงึต้องระวงักนัให้ด	ีโดยเฉพาะของมค่ีา	เช่น	กระเป๋าสตางค์	
และเอกสาร	
	 ถนนที่นี่เขาสวย	ไม่มีสายไฟฟ้าระเกะระกะให้เห็น		เพราะลงใต้ดินหมด
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	 จากสนามบินเข้าเมืองระยะทางเพียง	10	กม.	เท่านั้น	รถวิ่งผ่านท�าเนียบ
รัฐบาลเก่า		ปี	ค.ศ.	1975	ทหารเวียดนามเหนือได้ยกธงเวียดนามขึ้นที่ไซง่อนนี่		ถือ
เป็นการยติุสงครามระหว่างเวียดนามเหนอืและเวียดนามใต้		รวมเป็นเวยีดนามเดยีว	
รถบสัวิง่ไปถงึจตัรุสัโฮจมิินห์		คณะของเราได้ไปชมทีท่�าการไปรษณย์ีกลาง	ซึง่มอีาคาร
คล้ายตึกยาวแบบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่กรุงเทพ	เป็นศิลปะเดียวกัน	และ
ใกล้	ๆ	กันก็มีโบสถ์	ชื่อนอร์ทเธอดัม	(Notre	Dame)	มียอดแหลมสูงมาก	คล้ายใน
ปารีส		แต่ขนาดเล็กกว่า	อายุกว่า	100	ปี	สร้างแบบ	NEO-ROMAN	

	 ไกด์เล่าว่าที่ดินไซ่ง่อนแถวที่เป็นจัตุรัสนี้ราคาแพงมาก	 หนึ่งตารางเมตร	
(บ้านเราเป็นตารางวา)	ราคา	50,000	dollars	สหรัฐทีเดียว	
	 พูดถึงเรื่องเงินด่องของเวียดนาม	
	 	 650	ด่อง	 	 เท่ากับ	1	บาท
	 	 หรือ	 10,000	ด่อง	 ประมาณ	15	บาท		
	 	 100,000	ด่อง	 	 ประมาณ	150	บาท
	 	 หลังจากนัน้ได้ไปชมอนสุาวรย์ี	โฮจมินิห์	ซึง่มทีางคนเดนิ	(ถนนคอ่นข้าง
กว้าง) อยู่ตรงกลาง	2	ข้างทางเดินเป็นถนนไป-กลับคนละข้าง	และมีร้านค้าหรู	ๆ 
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และชายที่ต้อนรับและคอยบริการอาหาร แต่งตัวคล้ายๆ ทหารเรือ 
 การเสิร์ฟอาหารของเขา จะใช้ถ้วยเล็ก ๆ  วางบนจานเล็ก ๆ  เพื่อให้ใส่ข้าว
และอาหาร พร้อมกับมช้ีอนและตะเกียบไว้ให้ใช้ คงให้เอาข้าวใส่ถ้วยแล้วใช้ตะเกยีบ
พุ้ยเอากระมัง 
 อาหารทีน่�ามาบรกิาร มกุ้ีงต้ม ซ่ึงเมือ่แกะเปลอืกออกกจ้ิ็มน�า้จ้ิมกนิกบัข้าว 
มีปลาชุบแป้งทอด มีสะโพกไก่ทอด และก็มีที่เหมือนจุ่มจิ้มในบ้านเรา ซึ่งใช้ไฟต้ม 
เนื้อหมู กุ้ง ปลาหมึก และลูกชิ้นนอก  นั้นเป็นผัก มีกุ้งอบพันแท่งอ้อยเหมือนร้าน
เวยีดนามทัว่ไป แต่เวลารบัประทานอาหารต้องมแีผ่นแป้งและผกัหุม้พร้อมกบัจ้ิมน�า้
จิ้ม แผ่นแป้งต้องเอาไปหุ้มแก้วน�้าเย็นเพื่อน�าไปห่ออาหารก่อนรับประทาน 
 หลงัรบัประทานอาหารเยน็ เรือกอ็อกแล่นไปตามแม่น�า้ บนเรอืมดีนตรแีละ
ผู้หญิงเต้นเข้ากับจังหวะดนตรีประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ลงจากเรือ โดยมีสะพานทอด
จากฝั่งอีกฝั่งมาเทียบชั้น 2 ของเรือเพื่อขึ้นรถกลับโรงแรมชื่อมองต์ตาน MUONG 
THANH ซึง่เป็นโรงแรมชัน้ 1 ประมาณ 4 ดาวของไทยเรา  ท่ีพเิศษคอืห้องน�า้โรงแรม
จะมม่ีานเปิดปิดได้จากด้านนอกห้อง อนัน้ีต่างจากบ้านเรา  ดงันัน้ถ้าเปิดม่านกเ็ป็นก
ระจกที่จะเห็นคนในห้องน�้า (โรแมนติกมาก)
 ในเช้าวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ทานอาหารเช้าในโรงแรมซึ่งก็เหมือน ๆ  
กับที่โรงแรมในประเทศไทย  เวลา 8.30 น. เราออกเดินทางสู่เมืองมุยเน่ (Mui Ne) 
ซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง 4 ½ ชั่วโมง มีทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ไกด์เล่าว่า  ที่
ประเทศเวยีดนามนี ้ประชาชนสามารถซือ้ทีด่นิจากรฐับาลและมอบให้ลกูหลาน หรอื
ขายสทิธิใ์ห้คนอืน่ได้ แต่รฐับาลกส็ามารถจะเรยีกคนืเมือ่ไรก็ได้  ถ้าต้องการสร้างส่ิงใด 
เช่น สนามบนิ ฯลฯ รัฐบาลจะให้เงินคืนต�า่กว่าราคาตลาด 20% หรอืไม่กเ็สนอท่ีอืน่ให้

ตั้งอยู่ทั้ง	2	ฟากถนน	แต่ข้างทางเดินไม่มีขายของ
อะไร	เป็นทางเดินจริง	ๆ 	โดยมีท่านประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ยืนเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของหัวถนน	
  หลงัจากนัน้ไกด์กพ็าไปท่าน�า้ เพือ่รบั
ประทานอาหารบนเรือทีจ่อดเทยีบท่าในแม่น�า้ไซง่อน 
ซึ่งกว้างพอ ๆ  กับแม่น�้าเจ้าพระยา ลูกเรือทั้งหญิง
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แทน รถบสัขึน้ทางด่วนไปเมอืงมยุเน่  ทางด่วนของเขาเหมือนทางด่วนประเทศไทยเรา 
รัฐบาลประกาศปีนี้ภาษีรถยนต์จะกลายเป็นศูนย์ (ก่อนนี้ภาษี 200%) แต่จะปรับ
อย่างอื่นขึ้นไปแทน ซึ่งราคาก็คงพอ ๆ  กับราคาเดิมกระมัง รถ Toyota Inova และ 
Toyota Fortuner ผลิตที่เวียดนามแล้ว แม้แต่รถ Mercedes Bent ก็ผลิตที่นี่  ใน
เมืองประชาชนจะสร้างบ้านต้องสร้างให้สูง 3 ชั้นขึ้นไป เพื่อไม่ให้เปลืองที่ดิน ไกด์
บอกว่าเวียดนามขณะนี้ปลูกข้าวได้ปีละ 3 ครั้ง ส่งออกข้าวสารเป็นอันดับ 1 และ
กาแฟเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ข้าวหอมมะลิสู้ไทยไม่ได้ 
 ที่เมืองมุยเน่นี้  ปลูกแก้วมังกรกันมาก ในจังหวัดฟานเทียต (Phan Thiet)  
สมัยก่อนเวียดนามอยูภ่ายใต้การปกครองของจนีใช้ภาษาฮ้างคง  เมือ่มาตกเป็นเมอืง
ขึ้นของฝรั่งเศสก็ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสพร้อมกันไปด้วย  
 พูดกันว่า ถ้ามาเวียดนามจะต้องลองกินของ 3 อย่างที่อร่อย คือ 1. เฝอ
เวียดนาม  2. ขนมปังฝรั่งเศส  3. กาแฟ กาแฟนี้เวียดนามส่งออกเป็นอันดับ 2 ของ
โลก กาแฟอาราบิก้า และโรบสัต้า อะไรทีเ่ป็นเกรด 1 รฐับาลจะรบัซือ้หมด ประชาชน
ต้องไปซื้อต่อจากรัฐบาลอีกที 
 กาแฟใส่นมข้นหวานและใส่น�า้แขง็เรียกกาแฟเสอืต้า (เหมอืนกาแฟโบราณ
ของไทย) โดยชงกับเครื่องชงที่ขายทั่วไป 
 เดนิทางถึงเมอืงมยุเน่ รบัประทานอาหารกลางวนัทีร้่านอาหารทีท่างทวัร์จัด
ให้ ซึง่การจดัอาหารให้รบัประทานในม้ือเยน็ของร้านอาหารแต่ละแห่งกจ็ะคล้าย ๆ  กนั 
คือมีถ้วยเล็ก ๆ วางบนจานเล็ก ๆ โดยมีตะเกียบและช้อนให้ 1 คัน ก็คือจะต้องใส่
ข้าวในถ้วยและใช้ตะเกียบเช่นเดียวกับคนจีนรับประทานข้าว อาหารก็มีย�า มีผัดไก่ 
ปลา ไข่เจียว กุ้งต้ม กินกับน�้าจิ้มพริกสีเขียว ๆ แต่มีรสหวาน ๆ ไม่เผ็ด 
 หลงัอาหารกลางวนักไ็ปเชค็อนิทีโ่รงแรม “มึง่ทานห์ (MUONG THANH)” 
(ประมาณ 4 ดาว) หลกัจากพกั 1 ช่ัวโมง จงึเดนิทางไปด ู“ล�าธารนางฟ้า” เป็นธารน�า้
ไหลจากน�า้ซมึใต้ดนิผดุขึน้มาไหลเป็นทางบนทรายแดงพอท่วมตาตุ่ม เป็นทางเหมอืน
คลองเล็ก ๆ  น�้าไหลลงทะเลตลอดเวลา  ระยะทางเดินไปตามทางที่จะไปต้นน�้ายาว
ประมาณกโิลเมตรเศษ ระหว่างทางกม็หีนิปนูเป็นแท่งยาว ๆ คล้าย ๆ หินงอกริมฝ่ัง 
และอกีฝ่ังกม็แีหล่งทรายสแีดงอ่อนเป็นระยะ ๆ  ทัง้ 2 ฝ่ัง มีพ่อค้าแม่ค้าเอาผลไม้โดย
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เฉพาะมะพร้าวอ่อนมาขาย ในราคาลกูละประมาณ 37 บาทไทย มนัีกท่องเทีย่วเดนิ
ไปดูต้นน�้าเป็นระยะ ๆ ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นชาวเวียดนามเองที่คงมาจากที่อื่น 
 เนือ่งจากต้องเดนิไกลเกนิไปและการเดนิกไ็ม่ค่อยสะดวกสกัเท่าได  ผมจงึ
เลือกเดินกลับก่อน  พลางก็คิดว่าถือเป็นเรื่องประหลาดดี  ที่อยู่ ๆ ก็มีน�้าผุดไหลไป
ตามทางที่มีพื้นทราย  ไปลงทะเลตลอดเวลา 
 ต่อมาทางบรษิทัทวัร์พาเราไปชมทะเลทรายขาว เป็นเนนิทรายสูงประมาณ
เกือบ 100 เมตร การไปชมยอดที่สูงต้องนั่งรถจิ๊ปขึ้นไปในราคาค่าโดยสารไป - กลับ
คนละ 300 บาทไทย ผมเข้าใจเอาเองว่า  คงจะเคยมีพายุพัดพาเอาทรายมากอง
ทบัถมกนัอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลาหลายพนัปี  จนเกดิเป็นกองทรายขนาดใหญ่เหมอืน
ภเูขา  ซึง่เม่ือมองจากยอดภูเขาทรายก็จะเหน็ทวิทศัน์สวยงามมาก พวกเรากไ็ด้ถ่าย
รูปกนัหลายจงัหวะ ได้เวลาเยน็กพ็ากันกลับไปร้านอาหารเพือ่รบัประทานอาหารเยน็ 
ซึ่งอาหารก็คล้าย ๆ กับที่ผ่านมา แต่ความหิวท�าให้รับประทานได้มาก ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า
รสชาติก็ไม่สู้อร่อยเท่าวันแรก  หลังอาหารเย็นก็กลับเข้าโรงแรม 
 เช้าวันรุ่งขึ้น 30 พฤษภาคม 2561 หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ก็ออกเดิน
ทางเพื่อไปเมืองดาลัด (Dalat) ระหว่างทางได้แวะดูชาวประมงพื้นบ้านก�าลังน�า
สัตว์น�้าที่จับได้จากทะเลมาขายริมทะเล มีขาวบ้านและนักท่องเที่ยวไปซื้อของที่
น�ามาขายจ�านวนไม่มากนัก ริมทะเลมีเรือประมงจ�านวนมาก แต่รู้สึกแปลกใจที่เรือ
หาปลาชายฝ่ังมเีรอืรปูกลมเหมอืนกะละมงั
กลม ๆ  ท�าด้วยไฟเบอร์สีน�้าเงิน ขนาดปาก
กว้างน่าจะประมาณ 1.5 เมตร สอบถามก็ได้
ทราบว่า เป็นเรอืหาปลาชายฝ่ังเช่นกนั ดูด ีๆ  
เห็นว่ามีหางเสือด้วย และมีบางล�าก็ใช้
เครื่องยนต์ บางล�าก็พายเอา สอบถาม                

ไกด์ชาวเวียดนามว่าท�าไมไม่ท�าเป็นเป็นรูปเรือยาว ๆ เหมือนเรือทั่วไป เขาตอบว่า
แบบยาวๆ คงท�าประมงยาก  ถ้าเป็นเราไปพายเรือในลักษณะแบบนี้ เรือคงหมุนไป
หมุนมาคงไม่เคลื่อนไปไหนได้
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 ออกจากหมูบ้่านชาวประมง รถวิง่มาสกัครูก่ม็าจอดให้ดูกองทรายแดงสงูมาก 
ข้างถนน คดิว่าคงเป็นทรายทีถ่กูลมพดัมากองไว้หลายร้อยหลายพันปีมาแล้วเช่นกัน 
เวลาเดินขึ้นเดินล�าบากเหมือนกันเพราะเท้าเราจมลงในทราย ต้องท�าตาม Guide 
บอก คือเดินตามรอยเท้าคนอื่นที่ขึ้นไปก่อนจะสะดวก ซึ่งก็จริงเพราะเราไปเหยียบ
ตรงที่ทรายมันแน่นแล้วจากน�้าหนักตัวคนที่ขึ้นไปก่อน ก็เดินง่ายขึ้น     
 ออกเดินทางต่อในเมอืงดาลัด ใช้เวลา 4 ช่ัวโมงเศษ เพราะต้องขึน้ภูเขาคดเค้ียว 
ถนนรถวิ่งเป็น 2 เลน ไปกลับสวนกัน ค่อนข้างแคบ และคุณภาพถนนก็ไม่ดี                
ถ้ารัฐบาลจะสร้างถนน 4 เลน คงต้องใช้งบประมาณมาก ระหว่างทางเราผ่านเมือง
เล็ก ๆ อยู่ในหุบเขาด้วย
 เมื่อเข้าสู่เมืองดาลัด มีต้นสน 3 ใบ จ�านวนมาก และบางคนเรียกเมืองนี้
ว่า “ปารีสน้อย (Little Paris)” ซึ่งก็ต้องแปลกใจมาก เพราะขณะที่รถผ่านมาเป็น
ป่าไม้ส่วนใหญ่  มีบ้านหลังเล็ก ๆ ประปราย  เหมือนชนบทในประเทศเราเมื่อสัก 
20 ปีก่อน แต่เมื่อเข้าเมืองดาลัดปรากฏว่าเป็นเมืองที่สวยงาม  อากาศก�าลังสบาย  
ที่ทะเลสาบก็คนก�าลังใช้เรือถีบจ�านวนมาก  
 เมอืงดาลดัต้ังอยู่บนทีร่าบสูงของภเูขาดาลัด มีอายปุระมาณ 130 ปี มอีากาศ
เย็นสบาย บ้านเมืองสวยงาม เหมือนเพิ่งมาจากบ้านนอกมาขึ้นถึงสวรรค์ หลังรับ
ประทานอาหารที่ร้านมูแลงรูจ (Moulin Rouge) แล้วไกด์ก็พาไปชมพระราชวังฤดู
ร้อนของจักรพรรดิเปาได (Bao Dai) ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุได้ 85 ปี ที่
ประเทศฝรั่งเศส (ใน ค.ศ. 1997) จักรพรรดิเปาได เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของ
เวยีดนาม  ทีข่ณะอยูใ่นรชัสมยัของพระองค์ เวยีดนามกต็กเป็นเมอืงขึน้ของฝรัง่เศส  
เมือ่ฝรัง่เศสแพ้สงครามกเวยีดนาม  เวยีดนามกไ็ด้อสิรภาพ  แต่ไม่นานกเ็กดิสงคราม
กบัอเมรกัินและพันธมิตร  เน่ืองจากโลกเสรเีกรงว่าคอมมวินสิต์จะครองโลก เมือ่ครัง้
เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเวียดนามแบ่งเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยมี
เส้นขนานที่ 17 เป็นเส้นแบ่ง 
 ต่อมาเวยีดนามเหนอืน�าโดยท่านประธานโฮจมินิห์ ได้บกุเวยีดนามใต้ และ
มีชัยชนะเหนืออเมริกันและพันธมิตร จึงได้รวมเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เข้า
ด้วยกัน 
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 ตกเยน็ได้ไปชม Crazy house ซึง่สร้างโดยลกูสาว
ท่านอดตีนายกรฐัมนตรีของเวยีดนามท่านหน่ึงที่
ส�าเร็จการศึกษาจากรัสเซีย เป็นอาคารตึก 2-3 
หลังติดต่อกันโดยสร้างสะพานทางเดินเชื่อม มี
ศิลปะแปลกตาคล้ายสัตว์ประหลาด รวมทั้ง
บนัไดขึน้ลงด้วย ซึง่ถอืว่าเป็นนวตักรรมอย่างหนึง่
ของการก่อสร้าง จึงท�าให้มีนักท่องเที่ยวมาเดิน
ชมตลอดวัน  ค่าบัตรเข้าชมประมาณ 75 บาท
ไทย วันหนึ่งๆ คงเก็บได้หลายหมื่นบาททีเดียว

 เยน็วนันี ้ก่อนไปรบัประทานอาหาร ไกด์แนะน�าให้
ไปเดินชมตลาดคนเดนิ  น่าสนใจทีม่สีนิค้าจ�านวน

มากมายมาให้เลือกชื้อเลือกชม
 ตกเยน็ไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารแห่งหนึง่ทีม่แีกงปลาและคดิว่าใส่
กับหน่อไม้ดอง  เพราะรสชาติเหมือนหน่อไม้ดองบ้านเรา มื้อนี้พิเศษได้รับประทาน
อาหารเนื้อกวางด้วย 
 กลบัเข้าพกัทีโ่รงแรมแซมม ี(Sammy Hotel) ซึง่ดคูลาสสกิด ี  และเพราะ
อากาศที่นี่หนาวเย็นตลอดปี  โรงแรมจึงไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ  แต่มีพัดลมให้ใน
ห้องนอน
 เช้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หลังอาหารเช้า ได้ไปนั่งกระเช้าไฟฟ้าสูง
และไกลประมาณ 2-3 กโิลเมตร ซ่ึงสร้างโดยวศิวกรชาวออสเตรเลยี แล้วเดนิทางต่อ    
เดินทางไปภูเขาลังเบียงซึ่งสูงที่สุดของดาลัด ขึ้นภูเขาด้วยรถจิ๊ปที่นั่งได้คันละ 6 
คน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็ได้ดูวิวที่มีภูเขาสลับซับซ้อนกัน มองเห็นเมืองดาลัด
อยู่ระหว่างเขาที่สวยงาม 
 จากนั้นไปชมสวนดอกไม้ที่เป็นหุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) มีรูป
ปั้นชายหญิงสวมแหวนกัน แสดงถึงความรัก 
 เสร็จแล้วต้องปีนลงไปเชิงเขาเพื่อขึ้นรถกอล์ฟ (Golf) นั่งต่อไปถึงบริเวณ
ที่เขาจ�าลองสถานที่ส�าคัญ ๆ และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ  ไว้ (Miniature) 
เช่น หอนาฬิกา Big Ben ขององักฤษ อาคารปิโตรนสัของมาเลเซยี เมอร์ไลออนของ
สิงคโปร์ ฯลฯ แต่ไม่มีของประเทศไทย 
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 จากนั้นเดินทางต่อไปชมน�้าตกดาตันลา  แล้วจึงต่อด้วยนั่งรถรางคันเล็กๆ  
นั่งได้คันละ 2 คน (เหมาะส�าหรับสามีภรรยา หรือเพื่อนที่เพศเดียวกัน) ลงจากภูเขา
ซึง่คดเคีย้วและรถวิง่เรว็มาก  หลายท่านส่งเสยีงกร๊ีดกร๊าด วีด้ว้าด เพราะหวาดเสยีว
มาก เนื่องจากความเร็วและมีการเลี้ยวที่เอียงมาก ตอนเย็นประมาณบ่าย 5 โมง           
รถก็พาไปส่งที่ริมทะเลสาบชวนเฮือง (Xuan Huong) ซึ่งสวยที่สุดในดาลัด ที่มีคน
เล่นเรือถีบจ�านวนมาก มีร้านไอศกรีมและเครื่องดื่ม ที่ร้านมีหลังคาสีม่วงยื่นออก
ไปและทั้งตกแต่งร้านเป็นสีม่วงด้วย สมาชิกที่มาจ�านวนประมาณครึ่งหนึ่งก็ไปนั่ง
รับประทานไอศกรีม อีกครึ่งหนึ่งก็ไปตลาดคนเดินช็อปปิ้งอีกครั้ง จนถึงเวลาเกือบ 
1 ทุ่ม จึงได้พากันเดินไปถึงร้านหมูกะทะปิ้งย่าง ซึ่งมีคนมารับประทานกันมากมาย
จนเต็มร้าน รับประทานกันอยู่ถึง 2 ทุ่ม จึงพากันกลับโรงแรม Sammy ที่เดิม
 1 มิถุนายน 2561 วันสุดท้าย หลังมื้ออาหารเช้าจากโรงแรม Sammy 
แล้ว ก็เดินทางไปสวนดอกไม้ที่มีทั้งดอกไม้มากมาย โดยเฉพาะกล้วยไม้นานาพันธุ์ 
จัดแสดงอยู่ในสวนกว้างขวางมาก และเนื่องจากอากาศที่นี่ ค่อนข้างเย็น จึงท�าให้
มดีอกไม้สวยงามกค็ล้าย ๆ  งานกล้วยไม้ทีจ่ดัเป็นประจ�าปีของจงัหวดัเชียงใหม่บ้านเรา
 หลังจากนั้นบริษัททัวร์ก็พาพวกเรามาส่งที่สนามบินเพื่อบินกลับไทยโดย
สายการบินเวียดเจ็ท (Viet Jet) ซึ่งก็นั่งสบาย โดยมื้อกลางวันวันนั้น เราได้ขนมปัง
ฝร่ังเศสสอดไส้ผัก และเนือ้เหมอืนแซนด์วชิทานท่ีสนามบนิ ทัง้นีเ้พือ่ไม่ต้องเสยีเวลา
กบัการรบัประทานอาหารทีร้่านอาหาร ทัง้เป็นการประหยดัเงนิของบรษิทัทวัร์ ด้วย 
 กรุ๊ปผู้อาวุโสของเราก็เดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพ มาถึงสนามบิน
สุวรรณภูมิประมาณ 15.45 น. จึงต่อเครื่องบินกลับขอนแก่นกันในช่วง 18.50 น. 
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หมายเหตุ  เมืองดาลัดที่ต่างจากกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆ ในเมืองไทย
 1. อากาศเย็นสบายตลอดปี	อุณหภูมิประมาณ	5-25	องศาเซลเซียส	
 2. มแีหล่งท่องเทีย่ว	เช่น	มกีระเช้าไฟฟ้า	รถรางไฟฟ้าทีต่ืน่เต้น	และม	ีcrazy	
house	ที่เป็นนวัตกรรม	
 3. มีสวนดอกไม้นานาพันธุ์สวยงาม	 มี	 Miniature	 ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศต่าง	ๆ	
 4. ทัง้เมอืงไม่ต้องใช้	Air	condition	และไม่มีไฟเขยีวไฟแดงตามแยกต่าง	ๆ  
และขับรถทางด้านขวาของถนน	
 5. มีกาแฟเป็นสินค้าส่งออกเป็นที่	2	ของโลก	น�าเงินเข้าประเทศได้มาก	

จากวิกีพีเดีย  
 ประเทศเวยีดนาม (สาธารณรฐัสงคมนยิมเวยีดนาม)  มปีระชากร 93,700,000 คน 
เปน็ประเทศที่มปีระชากรมากทีสุ่ดเป็นอันดับ 13 ของโลก มีพืน้ที่ 331,689 ตร.กม. 
(128,065 ตร.ไมล์) 
 เมืองหลวง ฮานอย
 เมืองใหญ่สุด นครโฮจิมินห์
 สกุลเงิน ด่อง (₫)   

 ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2488   

ค�ขอบคุณและความประทับใจ ผู้ร่วมทริปไปเวียดนาม
(28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน)

 เช้าวันที่ 31 พ.ค. ขณะรอขึ้นรถจี๊ปต่อไปชมวิวที่เขา Langbiang  สิ่งแรกที่เข้ามา
สัมผัสกับประสาทนาสิก หลายคนเลิกลั่กส่งค�าถามในสายตาว่า “กลิ่นอะไร” ไฉนจึงอมตะ จน
ต้องกลั้นหายใจเช่นนั้น ผมตอบเลยจากประสบการณ์ในฟาร์มเกษตร (ที่ มข.) แปลงผกักางมุง้
ใหญ่ – เล็ก ในทีน่ัน้ “ชวัร์” ก็ส่งกลิน่โชยฉยุออกซะขนาดนัน้ ….“ปุย๋ข้ีไก่”…. จะอะไรซะอีก

อ�าพน
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 ประทับใจกับหลายประเด็น เรื่องแรกเห็นจะเป็นรถราง คือ รู้สึกสุดเสี่ยง              ทั้ง
เร็ว ทั้งชน ทั้งเหวี่ยง จนฉันกรีดร้องส่งเสียงด้วยตกใจ ... โอ้ว... ใจหาย  “นึกว่าข่อยสิต้องตายที่
เวียดนี้บ่” สุดท้ายก็... เฮ้ยย ! โล่งไป สนุกดี เป็นอีก 1 ประสบการณ์ใหม่              ในวัยแห่ง..
สว. 
 ประเด็นที่ 2 ที่ประทับใจ คือ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) คุณไก่ 
(ไก๊ด์ชาวเวียดนาม ) กล่าวว่าจะไปที่นี้ต้องใช้รถจี๊ป เนื่องจากเป็นเนินเขาสูง และทริปนี้ก็
พิเศษตรงที่เป็นทริปของ สว.  ดังนั้น จึงต้องพาทุกท่านไปให้ได้....ด้วยความหวาดเสียว ตื่น
เต้น  เนื่องจาก ต้องเร่งเครื่องเต็มที่เมื่อขึ้นเนินสูง ซ�้าบางคันก็ไปเสียอยู่กลางเนิน อ.สายัณห์ 
คมข�า อยู่ในรถคันนี้ เธอเล่าติดตลกว่า เอ ! จะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่หรือนี่ โชคดีคันที่ฉันนั่ง ไม่
ได้เจอเหตกุารณ์นี ้ แต่กก็ลวัจะตกจากรถ ต้องจับเกาะให้แน่น อาอ๊ีของหน่อย(อมัพร) อาย ุ 70 เศษ  
พูดโต้เสียงรถว่าขับช้าลงหน่อย ลืมไปว่าพขร. เป็นเวียดนาม..555 
 พ้นจากความหวาดเสยีว ถงึทีห่มาย ทกุคนลงจากรถจีป๊ด้วยความร่าเรงิ ทีน่ีม่ีทะเลสาบ
ที่ใสสะอาดขนาบข้างเนินทราย อาอี๊หน่อยผู้สูงวัย ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่  หายกลัวจนหมดสิ้น
 ฉนัตืน่เต้นมาก	มองทรายมลีกัษณะละเอยีดเป็นสนีวลขาว	เหน็ริว้ทรายทีเ่กดิจากแรง
ลม	สวยงามมาก	ในความรู้สึก		“ช่างกว้างใหญ่สุดสายตา”	ฉันและเพื่อเดินห่างสมาชิกไปที่เนิน
ทรายสูงอีกลูก	มองย้อนกลับจะเห็นคนตัวเล็กเหมือนมดไปเลย
	 ฉนัได้สมัผสัสายลมพดัทรายปลวิขณะทีเ่ดนิไปยนืทีย่อดเนนิทราย	ริว้ทรายท่ีเป็นแนว
สขีาวสวยงาม	อดไม่ไดท้ีจ่ะทอดตวัทาบทรายด้วยอิม่สขุ	ก่อนจะปนีต่อ เรากถ็กูเรยีกเพื่อนัง่จี๊ปก
ลับ ก่อนกลับขอภาพที่ในชีวิตไม่ได้ท�ามาก่อน เพื่อแสดงถึงความส�าเร็จและประทับใจ ขอมอบ
ภาพนี้ไว้เป็นที่ระลึกว่า “เราท�าส�าเร็จแล้ว เย้ๆๆๆ”

 ประเด็นสุดท้าย ต้องขอขอบคุณอย่างจริงใจ กับภาพสวยๆที่เพื่อน พี่ ร่วมทัวร์ส่งมา
ให้ จะขอเซฟไว้เป็นความประทับใจ ด้วยซาบซึ้งในน�้าใจ ทู้กทุกคน

ชูศรี

 ผมประทับใจเงินด่อง  แลกแค่ 2,000 บาท ได้มาถึง 1,300,000 จับจ่ายทลีะแสนๆ   
โอ้ยย.... ร�า่รวยในพริบตา  เข้าใจเลย  คนรวยบ้านเราเขาคงรูส้กึแบบนีม้ัง้?    
แต่เห็นหลายท่านก็ยังงงๆ  ….“แล้วจะเป็นเงินไทยกี่บาทนี่” …. 
 ไม่ต้องคิดมากน้องพี่  เรียกเสียว่าวันนี้  ท่านเป็น... “เศรษฐีใหม่” ท่านทั้งหลาย….
รวยแล้ว   555

สมบูรณ์
 ประทบัใจกบัความสขุของนกัท่องเทีย่วเจ้าของพืน้ที ่ทีม่ากนัเป็นครอบครัว หรอืกลุม่
วัยรุ่นที่แต่งตัวกันมาเป็นทีม หน้าตาเบิกบานฉาบความอิ่มสุข  ซึ่งช่างต่างจากวันวานเมื่อยี่สิบปี
ก่อน  ช่วงนั้น เพื่อนบ้านของเราหน้าตาวิตกกังวล  ไม่เปี่ยมสุข .... ยินดีกับวันนี้  ของน้องพี่ชาว
เวียดค่ะ

พนิษฐา
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 ช่างโชคดี ทริปนี้เราปลอดโปร่ง  ไม่ต้องใช้เสื้อฝน  เพราะมีแต่คนดี ๆ ทั้งนั้น  มีบ้าง
ที่คว้าร่มขึ้นกางกั้น  นั่น...เพราะ อีฉันกลัวแดด
  นาฏชุดา

 ขอบคุณ อ.อนันต์ หมอสมบูรณ์ เเละคณะผู้จัดทุกท่าน ไปทัวร์ครั้งนี้มีความสุขและ
แสนสนุกสนาน  ที่ร่วมท่องเที่ยวกับท่าน ๆ ที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะท่านอาจารย์สมพร พี่อุบล 
และเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนค่ะ

 สุจิตรา

 ช่างน่าขอบคณุผู้จดัทริปเสียจรงิหนอ  โดยเฉพาะอาจารย์หมอสมบรูณ์  ที่จดัใหอ้ย่าง
บรรจงและลงตัวได้ท้ังเสือ้ทีถู่กใจ  ร่มสใีสสวย  เอือ้อวยด้วยเพ่ือนร่วมทรปิท่ีไม่ย่อท้อกบัทกุกิจกรรม
ที่ชวนให้ตื่นเต้นสมวัย
 ทีส่�าคญั...ได้ของฝากราคาเป็นแสน เหลอืงบกลบับ้านไม่แร้นแค้น สนกุสขุใจปลอดภยั
กันทุกคน ขอบคุณมากๆ

ปิญากรณ์

 ขอบคุณส�าหรับความมีน�้าใจของเพื่อนร่วมทริปในครั้งนี้ทุกท่าน   ถือเป็นการเที่ยวที่
สนุกสนาน 
 ได้ปล่อยแก่  จนลืมอายไุปเลย... ก็ขอเอ้ือนเอ่ยไว้ตรงนี.้.. “มทีรปิดีๆ   คงจะได้เจอกนัอกี” 

สุลัดดา

 ทรปินีสุ้ดประทบัใจ  ได้เพือ่นใหม่และพบเพือ่นเก่า  “2 สว. สาว อ.สจุติราและ อ.ปิญากรณ์”  
ได้ออนซอนกับความงามของดอกไม้  ชุ่มชื่นใจกับความหนาวของเมืองดาลัด 
 ขอบคุณทีมผู้จัดที่ท�าทุกอย่างให้สุขสันต์  ของคุณ อ. อนันต์ และ อ.หมอสมบูรณ์...         
“ทริปนี้ดีมากค่ะ”

ชุติมา
 
 ไปเวียดนามมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้ครั้งที่ 4 “เป็นครั้งที่สุดยอด” และรู้สึกประทับใจ
ในทุกกิจกรรม ขอบคุณผู้จัด ผู้ร่วมเดินทางและทุกๆ ท่านอีกครั้ง คงได้พบกันอีก น่าจะหลายๆ 
ครั้ง ในทริปต่อๆ ไป

บุญมี



23

จดหมายข่าว ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

 ก่อนไปกงัวล เพราะมแีต่คนสงูวยั กลัวจะมีปัญหามากมาย แต่...สดุท้าย... “ยอดเยีย่ม”  
มวีนิยั ตรงต่อเวลา เอือ้เฟ้ือเมตตา มนี�า้ใจและให้ความเป็นกนัเอง ขอบคุณ 2 พี ่อ.ชูศร ีอ.พนษิฐา 
ที่เป็นสะพานบุญให้ได้ร่วมทริปที่อบอุ่นและแสนประทับใจ ขอบคุณ อ.สมบูรณ์ ที่หารูมเมทให้      
จนพบคณุหมอบรรพต ผูอ้ธัยาศยัดเีย่ียม ขอบคุณ อ.สขุุมาล ทีถ่ามไถ่ห่วงใยสขุภาพน้อง ขอบคณุ
ครสูมาธ ิทีร่่วมผลสิิง่ดีๆ  ท�าให้ทรปิน้ีอบอุน่ ไม่ได้รูส้กึเป็นคนนอก สุดท้าย ทีสุ่ดประทบัใจ ขอบคุณ 
อ.สมพร คุณพี่อุบล ที่พกเกร็ดสนุกๆ มาให้พวกเราเรียนรู้และจดจ�าทั้งขอบคุณ อ.อัมพน ที่ย�้า
แนวทางสร้างบุญในวันวิสาข.... ประทับใจมากครับ

สายัณห์ 

 ขอบคุณ และปรบมือให้ผู้จัดทุกท่านค่ะ สนุกมาก  ท�าให้นึกถึงสมัยเยาว์วัย ขอจอง
ทุกทริปที่จะจัดส�าหรับคนสูงวัย ครั้งต่อไปอย่าลืมส่งข่าวนะคะ

สุมนทิพย์

 ขอบคุณทางชมรมที่ให้โอกาสได้ร่วมเดินทางด้วยในครั้งนี้ ได้พบเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง 
ต้องบอกว่า “สุดยอดทริปเรา เอาเกรดเอไปเลย” ค่ะ

วิไล

 ไม่บอกไม่ได้ “ประทบัใจทีมงานผูจ้ดัทกุท่าน  เป็นทริปทีอ่บอุน่ สนกุสนาน มีทมีบริการ 
ไกด์ พขร. และน้องแอ๊ดรถ... สุดยอดใส่ใจ” อีกอย่าง “เรือกระด้งหาปลาในน่านน�้าใหญ่  เหมือน
กระทงไทย  แต่...แจ๋ว ที่ลอยไปแล้วได้...ปลา”

นฤมล

 เท่ียวครัง้นีส้นุกและตืน่เต้นมากส�าหรับอายุวยัน้ี แต่ขอสารภาพกบัน้องพี ่  บางที ่  ก็
รู้สึก “กลัว” ทุกท่านให้ความเป็นกันเอง...เจ๋ง สดุค่ะ ทริปหน้าขอเข้าร่วมอกีนะคะ ขอบคณุค่ะ 

ลัดดาวัลย์ 

 ขอบคุณอาจารย์และพี่ๆ  ทกุท่านทีไ่ด้ช่วยกนัดแูล เอือ้เฟ้ือน้องๆ อย่างเป็นกันเองมากๆ  
อยากบอกว่ารู้สึกประทับใจในทุกกิจกรรม และขอย�้าว่า ในครั้งนี้ประจักษ์ดีว่า  อายุเป็นเพียงตัว
เลขจริงๆ  ถ้ามีโอกาสเหมาะๆ ก็ขอเข้าร่วมทริป อีกนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

มณฑาทิพย์

 ขอบคุณที่ได้ให้เข้าร่วมทริปครั้งนี้ เป็นทริปที่สนุกมาก ลืมอายุตัวเองไปเลยค่ะ หวัง
ว่าคงจะให้เข้าร่วมทริปอีกนะคะ 

พรพรรณ



24

จดหมายข่าว ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

เล่าเรื่องสุขภาพ
3 อ. 2 ส.  ไม่ต้องรอหัวใจวายเฉียบพลัน

นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ช่วงทีผ่่านมา มข่ีาวการเสยีชวิีตอย่างกะทันหนัจากบคุคลหลายวงการและ
หลายวยั ทัง้ๆทีค่นทัว่ไปมองว่ามสุีขภาพแขง็แรงด ีออกก�าลงักายสม�า่เสมอ เดนิทาง
ไปไหนมาไหนคล่องแคล่วมาก และบางท่านเพิง่ไปตรวจร่างกาย ผลออกมาว่าสขุภาพ
ดี แต่ไม่นานหัวใจวายเฉียบพลัน
 ขอเริ่มที่คนวัย 60-70 ปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย และหัวใจขาดเลือด ได้บ่อยที่สุดในคนไทย และโรค
ดงักล่าวเป็นปัจจยัเพ่ิมโอกาสการเต้นของหัวใจผดิปกตอิย่างรนุแรง จนกระทัง่หมด
สติ ถ้าช่วยเหลือไม่ทันท�าให้เสียชีวิตได้
 การทีจ่ะดวู่าใครมโีอกาสเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจตบี กล้ามเนือ้หวัใจตาย 
และหัวใจขาดเลือด มักจะดูปัจจัยเสี่ยงใหญ่ๆ 5 ชนิด คือ เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ไขมันผิดปกติ สูบบุหรี่ และอ้วนลงพุง หรือเบาหวาน ความดันฯ ไขมัน บุหรี่ 
อ้วนพีมีพุง
 นอกจากปัจจัยเสี่ยง 5ชนิดแล้ว ประวัติครอบครัวก็ส�าคัญมาก โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง และลูก เสียชีวิตเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ 
คือ ผู้ชายอายุน้อยกว่า 55 ปี ผู้หญิงอายุน้อยกว่า 65 ปี เสียชีวิตเฉียบพลันโดยไม่
ทราบสาเหตุ หรือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย และหัวใจขาด
เลือด ซึ่งรวมถึงบางท่านต้องไปท�าบัลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือผ่าตัดหลอด
เลือดฯ ท�าบายพาส
 นอกจากนี้ไม่เฉพาะวัยสูงอายุเท่านั้น คนหนุ่มสาวแม้จะมีโอกาสเป็นโรค
หลอดเลอืดหวัใจตบี กล้ามเนือ้หวัใจตาย และหวัใจขาดเลือดน้อยกว่าคนสูงอาย ุแต่
ก็มีโอกาสเกิดโรคหัวใจแต่ก�าเนิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โดยเฉพาะผู้ที่ออกก�าลังกาย
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หกัโหมหรอืเล่นกีฬาทีม่กีารแข่งขนัต่อสูป้ะทะกนั มกัจะท�าให้หวัใจเต้นผดิปกตอิย่าง
รุนแรงจนเสียชีวิตได้เหมือนกัน หรือผู้ที่ตรวจไม่พบความผิดปกติอะไรเลยจากการ
ตรวจสุขภาพ ก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตเฉียบพลัน เช่นโรคไหลตาย เสียชีวิตเฉียบพลัน
ขณะนอนหลับ เพราะโหมท�างานหนักเกินไป ไม่ได้พักผ่อนอย่างพอเพียงจนหัวใจ
เต้นผิดปกติรุนแรงขณะหลับจนเสียชีวิต เป็นต้น
 อย่าไปมองเฉพาะประเด็นเดียวที่ว่าคนดังออกก�าลังกายแล้วเสียชีวิต แต่
การออกก�าลังกายเป็นสิ่งที่ดี สามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ แต่บางคนมีปัจจัย
เสี่ยงจ�านวนมาก เช่น ยิ่งออกก�าลังกาย ยิ่งอ้วนลงพุง เพราะออกก�าลังกายและกิน
มากเกิน หรือออกก�าลังกายแต่ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่ เพราะคิดว่าออกก�าลังกายช่วย
ป้องกันโทษจากบุหรี่ นั่นคือต้องดูโอกาสเสี่ยงรวม
 ปัจจุบันมี application บนมือถือ “Thai CV risk calculator” ช่วย
ประเมินปัจจัยและโอกาสเสี่ยงรวม ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าตัวเรามีโอกาสเสี่ยงเป็น
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือดและอัมพฤกษ์ อัมพาต
กี่เปอร์เซ็นต์
 ต�่ากว่า 7.5 เปอร์เซ็นต์ เสี่ยงน้อย
 ระหว่าง 7.5-15 เปอร์เซ็นต์ เสี่ยงปานกลาง
 มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เสี่ยงมาก
 ถ้าใครมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป อันตรายแน่นอน
เริ่มรู้ตัวว่ามีโอกาสเสี่ยงสูง ป้องกันตัวเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยงได้อย่างไร
 เริ่มรู้ตัวว่ามีโอกาสเสี่ยงสูง ต้องระวังเรื่องการใช้ชีวิต คือ 3 อ. 2 ส. ได้แก่
 อ.อร่อยเกิน อ.อยู่สบายเกิน อ.เอาแต่ใจเกิน และ ส.สูบบุหรี่ ส.สุรา          
เป็นประจ�า
 กล่าวคือ อ.อาหาร ไม่ให้อร่อยเกิน, อ.อิริยาบถ ไม่ให้อยู่สบายเกิน, 
อ.อารมณ์ไม่ให้เอาแต่ใจเกนิ และเลิก ส.สบูบหุรี,่ เลกิ ส.เสพสุรา ยาเสพตดิให้โทษ              
(3 อ. 2 ส. อีกชุดหนึ่ง)
 แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรา ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส. มากพอไหม  หรือ
ต้องท�าอะไรมากกว่านี ้เราระวงัเรือ่ง “อร่อยเกนิ อยูส่บายเกิน เอาแต่ใจเกิน” มาก
น้อยแค่ไหน  จึงจะลดโอกาสเสี่ยง
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 ประเมิน น.ค.ร. 2 ส. เพื่อดูว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเรา 
อยู่ในเกณฑ์หรือยัง คือ
 1. น. น�า้หนกั (น�า้หนักเป็นกโิลกรัม หารด้วยส่วนสงูเป็นเมตรยกก�าลงัสอง 
หรือดัชนีมวลกายไม่ควรเกินกว่า 23.5 กก. ต่อตารางเมตร)
 2. ความดนัฯ (ความดนัโลหติตวับนวดัทีโ่รงพยาบาลไม่เกนิ 140 ม.ม.ปรอท 
(วัดที่บ้านเฉลี่ยไม่เกิน 135)
 3. ร. รอบเอว (ความยาวรอบเอวไม่เกินเกณฑ์ “ส่วนสูงหารสอง”)
 4. ส. สุรา ไม่ดื่มสุรา แอลกอฮอล์ เป็นประจ�า (เมาจนไม่รู้ลมหายใจ ก็จะ
ไม่มีลมหายใจให้เมา หรือตายก่อนตื่น) 
 5. ส.สูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด และไม่ดมควันบุหรี่เป็นประจ�า (แค่ดมฯ 
ก็เสี่ยงแล้ว)

 ถ้าประเมิน น.ค.ร. 2 ส. แล้วไม่เกินเกณฑ์ดังกล่าว แสดงว่า การกินอยู่ 
(3 อ. 2 ส.) ของเรา ไม่เพิ่มโอกาสเสี่ยงเกิดโรคฯ แต่ถ้าเกินเกณฑ์อยู่ ลดได้ลด ลด
ไม่ได้อย่าให้เพิ่ม (ไปกว่านี้) โดยเพิ่มการระวัง 3 อ. 2 ส. ให้มากขึ้น แล้ว ประเมิน 
น.น�้าหนัก ทุกสัปดาห์, ค.ความดันฯ ทุกเดือน, ร.รอบเอว ทุก 2 เดือน, 2 ส.เลิก
สูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา ทุกที่ ทุกเวลา
 เป้าหมายของการดแูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรังคอื หายป่วยไว ให้เหมือนเดิม ไม่
ป่วยอีก และไม่เพิ่มโรค ด้วยการรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพ  

ที่มา: หนังสือหมอชาวบ้าน ปีที่ 39 ฉบับที่ 465 มกราคม 2560 หน้า 37-39
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สิทธิประโยชน์ของข้าราชการบ�นาญ

นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล

หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 ผูท้ีเ่กษยีณอายรุาชการแล้วอยูใ่นสถานะข้าราชการบ�านาญ ทัว่ไปเราจะเรยีก
ว่าผูร้บับ�านาญ จะได้รบัค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์จากทางราชการหลายอย่าง 
เพื่อให้มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตหลังเกษียณที่ดี ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ใกล้ตัวที่ผู้รับบ�านาญควรทราบมีดังนี้
 บ�าเหนจ็ด�ารงชพี คือ การน�าบ�าเหนจ็ตกทอดจ�านวน 15 เท่าของบ�านาญราย
เดอืน แต่ไม่เกนิจ�านวน 400,000 บาท มาจ่ายให้กบัผูร้บับ�านาญในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ 
เพือ่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดอืดร้อน ของผูรั้บบ�านาญในการด�ารงชพีให้เหมาะ
สมกบัสภาวะเศรษฐกจิ (ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้) โดยได้รบัเงนิไม่เกิน 200,000 บาท 
เมื่อครบเกษียณอายุราชการ และรับส่วนที่เหลือ (ส่วนที่เกิน 200,000 บาท) เมื่อ
อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยไปยื่นเรื่องที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 การจ่ายบ�าเหน็จด�ารงชีพ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผูรั้บบ�านาญโดยตรง เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ ผูร้บับ�านาญท่ียงัมไิด้แสดงเจตนาขอรบั
บ�าเหน็จด�ารงชพี ขอให้ตดิต่องานสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ กองทรพัยากรบคุคล 
เพือ่แสดงเจตนา พร้อมเตรียมเอกสารประกอบ การขอรบั ดงันี้ 
 1. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรือส�าเนาทะเบียนบ้าน 
 2. ส�าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคาร ประเภทออมทรพัย์หรอืสะสมทรพัย์ (หน้าท่ี
มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก) 

 บ�าเหน็จตกทอด ส�าหรบัผู้รับบ�านาญ คอื เงนิทีจ่่ายให้กบัทายาทครัง้เดยีว 
ในกรณทีีต่ายในระหว่างรับราชการอยูห่รอืผูร้บับ�านาญถงึแก่ความตาย (ถ้าความตายนัน้
มิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง) ซึ่งทายาทจะได้รับ
บ�าเหน็จตกทอด ดังนี้
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 บ�าเหน็จตกทอด = (บ�านาญ + บวกเงินเพิ่ม) x 30 = xxx บาท 
เช่น ผู้รับบ�านาญเดือนละ 35,170 และได้รับเงิน ช.ค.บ. (เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บ�านาญ) 1,400 บาท บ�าเหน็จตกทอดแก่ทายาท จะเท่ากบั (35,170+1,400) x 30  
=  1,097,100  บาท
 เงนิก้อนนีถ้้าหากมกีารใช้สิทธิบ์�าเหน็จด�ารงชพีไปแล้ว ยอดบ�าเหนจ็ตกทอด
จะถกูหกัออกไปตามจ�านวนท่ีรับไปแล้ว เช่น ใช้สทิธ์ิรับบ�าเหนจ็ด�ารงชพีไป 400,000 บาท 
ทายาทจะได้รับเท่ากับ  1,097,100-400,000 = 697,100 บาท
ทายาทตามกฎหมายที่จะได้รับ จะเรียงล�าดับดังนี้
 1. บตุร ให้ได้รบัสองส่วน ถ้าผูร้บับ�านาญมบีตุร 3 คนขึน้ไปให้ได้รบัสามส่วน
 2. สามีหรือภรรยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
 3. บิดา มารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
 กรณทีายาท 1-3 ได้เสยีชีวิตไปก่อน ให้แบ่งระหว่างทายาทผูม้สีทิธทิีเ่หลอื
อยูต่ามสัดส่วน ในกรณีทีไ่ม่มทีายาท ผู้รับบ�านาญต้องแสดงเจตนาไว้ว่าจะมอบให้ผูใ้ด 
หากไม่แสดงเจตนามอบให้ผูใ้ดสทิธดิงักล่าวเป็นอนัยตุลิง ดังนัน้ ผูร้บับ�านาญท่านใด
ทีไ่ม่มทีายาทตามกฎหมาย หรอืมคีวามประสงค์ต้องการแสดงเจตนาส�ารองท่ีนอกเหนอืจาก
ทายาทตามกฎหมาย ให้ตดิต่อแจ้งได้ทีง่านสวสัดกิารและสทิธิประโยชน์ กองทรพัยากร
บุคคล (ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร) สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยคือ ส�าเนาทะเบียนบ้านหรือ
ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้รับเจตนา 
 เม่ือผูร้บับ�านาญเสยีชวีติ ให้ทายาทหรอืบคุคลทีผู่ร้บับ�านาญได้แสดงเจตนา
ให้เป็นผูม้สีทิธไิด้รบับ�าเหนจ็ตกทอด ตดิต่อขอรบับ�าเหนจ็ตกทอดได้ทีง่านสวสัดกิาร
และสิทธิประโยชน์ 
 บ�าเหนจ็ตกทอดทีเ่หลอืนี ้ในระหว่างทีผู่รั้บบ�านาญยงัมชีวีติอยู ่หากประสงค์
จะน�าเงนิส่วนนีม้าใช้จ่าย  เป็นบ�าเหนจ็ค�า้ประกนั สามารถตดิต่อขอใช้สทิธไิด้ทีง่าน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยน�าหลักฐาน ส�าเนาทะเบียนบ้านหรือส�าเนาบัตร
ประชาชนของผูร้บัเจตนาส�ารอง  ทางราชการจะออกหนงัสอืรบัรองให้ผูร้บับ�านาญ
ติดต่อรบัเงนิส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดหรอืบางส่วนแล้วแต่ผูร้บับ�านาญจะยืน่ขอต่อธนาคาร
ท่ีเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการเงนิกูอ้เนกประสงค์ส�าหรบัผูร้บับ�านาญของธนาคาร
กรุงไทย ซึ่งจะได้รับความสะดวกในการยื่นเรื่องและสามารถรับเงินได้ภายใน 1 วัน 
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 เงนิช่วยพเิศษ เป็นเงนิทีร่ฐัจ่ายให้กบัผูม้สีทิธ์ิหรือทายาทเพือ่ช่วยในการท�า
ศพของข้าราชการหรอืผูร้บับ�านาญทีไ่ด้เสียชีวิตลง จ�านวน 3 เท่าของบ�านาญรายเดอืน 
บวกเงิน ช.ค.บ. เช่น รบับ�านาญรายเดือน 35,170 และรบัเงนิ ช.ค.บ. 1,400 บาท  
เงินช่วยพิเศษ  = (35,170+1,400) x 3 =  109,710  บาท        
 การจ่ายเงนิช่วยพเิศษ เมือ่ผูร้บับ�านาญเสยีชวิีต จะจ่ายแก่ผูท้ีผู่ร้บับ�านาญ
ได้แสดงเจตนาเอาไว้เพยีงรายเดยีว ผูร้บับ�านาญสามารถเปลีย่นแปลงตวัผูร้บัเงนิช่วย
พิเศษได้ตลอดเวลา โดยท�าหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่
แทนฉบบัเดมิ (ทีง่านสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์) ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ให้จ่ายแก่
ทายาทตามล�าดับก่อนหลัง ได้แก่  1) คู่สมรส,  2) บุตร, 3) บิดามารดา (บุคคลใน
ล�าดับก่อนที่มีชีวิตอยู่บุคคลในล�าดับถัดไปจะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ) หากผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในล�าดับเดียวกันมีหลายคน ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่ผู้ซึ่ง
บุคคลในล�าดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลที่เป็นผู้จัดการงานศพ
 ฝากย�า้ ผู้รบับ�านาญส่วนใหญ่มกัไม่ได้ค�านึงถงึหรอืตระเตรยีมเอกสารต่างๆ 
ทีเ่ป็นสาระส�าคญัให้กบัทายาทในการไปยืน่ขอรบัสทิธิ ์ขณะท่ีตนยงัมชีวิติอยู ่อาทิเช่น 
บ�าเหน็จตกทอด ทางราชการจะจ่ายให้กับทายาทตามกฎหมาย ตั้งแต่ บิดา มารดา 
สามี ภรรยา บุตร ซึ่งส่วนใหญ่ บิดา มารดา ของผู้รับบ�านาญจะเสียชีวิตไปก่อน
หน้าแล้ว ซึง่ทายาททีไ่ปขอรบัเงนิต้องน�าใบมรณะบัตรของปูย่่า ตายาย ไปแสดงด้วย  
ดงันัน้ขณะทีย่งัมชีวีติอยูค่วรจะตระเตรยีมเอกสารใบมรณะบตัรทัง้หมดของทายาท
ตามกฎหมาย (หากมผีูใ้ดทีเ่ป็นทายาทเสยีชวีติไปก่อนหน้านี)้ ไว้ให้กบัทายาททีเ่หลอื
ด้วย หรอืให้น�าเอกสารใบบรณบตัรเพือ่แนบไว้กับหนงัสอืแสดงเจตนาไปมอบให้งาน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และควรแจ้งให้ทายาททราบถึงที่อยู่และขั้นตอนด้วย
ว่า หากเสียชวีติลงมหีน่วยงานใดทีจ่ะต้องตดิต่อด้วยตนเองในการยืน่ขอรบัเงนิ เช่น 
หน่วยงานต้นสังกัด (รับเงินเงินช่วยพิเศษ เงินบ�าเหน็จตกทอด), ส�านักงานส่งเสริม
สวสัดกิารและสวสัดกิารภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา (สกสค) จงัหวดัขอนแก่น, 
สมาชกิ ช.พ.ค., สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์,  สมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์, ประกันชีวติ 
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ข้อคิด
พังพินาศไปใน 3 วินาทีเพราะอะไร !

เรื่องที่ 1
 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัแห่งหน่ึง รปูหล่อ ร�า่รวย อาย ุ33 ปี ได้แต่งงาน
กบับตุรสาวของบุคคลในกลุม่ทนุใหญ่ เธอทัง้สวยและฉลาด อาย ุ28 ปี ปีต่อมาก็ได้ให้
ก�าเนดิบตุรฝาแฝดชาย-หญงิน่ารกัคูห่นึง่ เขาเป็นคนสภุาพอ่อนน้อมถ่อมตน ท�างาน
จริงจัง 
 คติพจน์ ประจ�าใจ คือ “..ไม่มีเรื่องใดในโลกที่เป็นเรื่องยาก ขอเพียงเรา
ตั้งใจท�าจริงเท่านั้น..”
 คืนหนึ่ง เขาได้ขับรถเบนซ์คันเก่งของเขา ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย        
เขาขับรถชนกับรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรย้อนศรมา ทั้ง 2 ฝ่าย
เกิดการการทะเลาะด้วยความไม่พอใจกนั เขาจึงโดนวยัรุ่นพาลเกเรอายยุงัไม่ถึง 18 
แทงตาย

เรื่องที่ 2
 ดาวมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง อายุ 20 ปี ใบหน้างดงาม สูง 170 ซม.ได้รับการ
อบรมบ่มนิสัยจากพ่อแม่อย่างดีตั้งแต่เด็ก เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีหลายชนิด และ
ช�านาญภาษาต่างประเทศ มีรอยยิ้มอันอ่อนหวาน บุคลิกสง่างาม
 คตพิจน์ประจ�าใจว่า “..เพยีงแต่คณุหนัหน้าเข้าหาแสงสว่าง กจ็ะไม่มเีงามืด..”
คืนวันหนึ่ง หลังจากจัดปาร์ตี้วันเกิดแล้ว เป็นวันฝนตก เธอได้ทะเลาะกับแฟนหนุ่ม 
ที่คบกันมากกว่า 1 ปี ด้วยความโมโห จึงกระโดดตึกถึงแก่ชีวิต

เรื่องที่ 3
 เจ้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง อายุ 60 ปี ก่อร่างสร้างตัวจาก
มอืเปลา่ ในวัยหนุม่ เขาประสบความส�าเรจ็ในตลาดการค้า ไดส้ร้างอาณาจกัรธุรกิจ
ของตนเอง เขาอ่านต�าราพชิยัสงครามของซนุอูจ่นช�านาญ และเชีย่วชาญการท�าธรุกิจ
ร่วมทุน (Venture Capital)
 คตพิจน์ประจ�าใจคอื “...เป็นผู้น�าและผู้สร้างสรรค์ทีม่ปีระสทิธิภาพทีส่�าคัญ
ที่สุด..”
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 คืนวันหนึ่ง หลังจากการประชุมทางวิดิโอแล้ว (Video Conference) ใน
คืนท้องฟ้าครึ้มฝน เขาได้ด่าพนักงานระดับล่างคนหนึ่งอย่างรุนแรง ว่าโง่เหมือนหมู 
ด้วยความโกรธ พนกังานได้หยบิเอาทีเ่ขีย่บหุรีท่บุศรีษะเขาแตกตาย ท�าให้ธรุกจิของ
เขาถูกทุบท�าลายพังพินาศไปด้วย
 เรือ่งทัง้ 3 ทีก่ล่าวมาข้างต้นนี ้ดเูหมอืนจะไม่เกีย่วข้องกัน แต่มีจุดส�าคญั
ที่เหมือนกันคือ เกิดขึ้นใน 3 วินาที
 ท�าไม.? มีคนจ�านวนมากใช้ชวีติอย่างระมดัระวงัรอบคอบ วางแผนไว้รอบด้าน 
บนโต๊ะกแ็ปะตดิคตพิจน์การด�ารงชวีติต่างๆ มตี�าราอาหารทีช้ี่คณุประโยชน์และโทษ
ต่อร่างกาย และอาหารเคร่ืองดืม่ประเภทบ�ารงุสขุภาพให้แขง็แรงอกีมากมาย ในสมดุ
บันทึกก็จดสูตรลับต่างๆ ที่ใช้เพื่อการบ�ารุงร่างกายให้แข็งแรงมีอายุยืนยาว แต่ทุก
อย่างมักพังทลายจากอารมณ์ชั่ววูบใน 3 วินาทีเท่านั้น
 เพราะว่า ใน 3 วินาทีนี้ ไม่สามารถทนได้ ทนไม่ไหว ลืมที่จะอดทน จนน�า
มาซึง่ ผลงานท่ีได้สร้างมาถกูพังทลายจนสิน้
 การแต่งงาน ต้องใช้เวลาด�าเนินการทีย่าวนาน พดูเรือ่งหย่าใช้เวลาเพยีง 3 วนิาที
 การคบเพือ่นสนทิต้องใช้เวลาทีย่าวนาน คร้ันจะโกรธกนัก็ใช้เวลาเพยีง 3 วนิาที
 การมีภาพพจน์ที่ดีต้องใช้เวลาที่ยาวนาน การพูดผิดใช้เวลาเพียง 3 วินาที
 การมีใจสงบได้ต้องใช้เวลาปฏบัิตทิีย่าวนาน การท�าลายใช้เวลาเพยีง 3 วนิาที
 ความสุขต้องใช้เวลาบ่มเพาะที่ยาวนาน ปลงไม่ตกใช้เวลาเพียง 3 วินาที
 การส�ารวมต้องใช้ความอดทนทีย่าวนาน อารมณ์ชัว่วบูใช้เวลาเพยีง 3 วนิาที
 
 เพือ่นทัง้หลาย คนโบราณกล่าวไว้ว่า คนทีฉ่ลาดมาชัว่ชวีติ แต่กลบัท�าเรือ่ง
เหลวไหลในชั่วขณะหนึ่ง ครั้งต่อไป ไม่ว่าจะมีอารมณ์ชั่ววูบเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม 
ขอให้จ�าไว้ว่า กลั้นลมหายใจ ท�าจิตตัวเองให้นิ่ง 3 วินาทีที่ว่านี้ก็จะผ่านไป การใช้
เวลา ครุ่นคิดใน  3 วินาทีนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณทั้งชีวิต และท�า
มาทั้งชีวิตมันเปลียนแปลงไปได้ในทันที..!!!!  นี่คือเหตุผลส�าคัญ ท�าไม เราต้อง “ท�า
สมาธ ิ“ เพือ่ ผลติ พลังจิต ก ็เพ่ือ ท่ี จะ ผ่าน ..3 วนิาท ีส�าคัญ นี ้ไปให้ได้ ...ด้วยดี!!! 
 

ที่มา Facebook : งดงาม
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ธรรมะจากถ�้าหลวง จ.เชียงราย
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

(1) “หลวงพ่อยกย่องโค้ชเอกมากนะ กับเด็กทีมนี้ ยกย่องนะ เขามีธรรมะ
มากมายขณะที่ติดอยู่ในถ�้า 

มีสติใช่ไหม? ไม่สติแตก มีสมาธิ มีสมาธิเกิดขึ้นนี่ มันจะสงวนพลังงาน มี
ปัญญา รู้ว่าน�้าตรงไหนกินได้ ตรงไหนกินไม่ได้ ถ้าหนาวๆ ก็มานอนเบียดๆ กัน นี่มี
ปัญญาที่จะเอาตัวรอดนะ

มีขันติ อดทนอดกลั้น รู้จักรอ ถ้าสติไม่ดี ขันติไม่มี คงมุดน�้าออกมา แล้ว
ตายอยู่ในน�้ากันหมดแล้ว ธรรมะของเขาสูงนะ

คนช่วยก็มีธรรมะ คนที่ไปช่วยมีธรรมะอะไร?  โดยรวมคือมีมนุษยธรรม  

ปฏิบัติการกู้ภัยช่วยชีวิต 13 หมูป่า : ปรากฏการณ์ที่โลกต้องจดจ�
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ตัวนี้คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ล�าพังเด็กมีธรรมะอยู่ในถ�้า เด็กออกมาไม่ได้ 

มันเกินก�าลัง เพราะมีอกุศลวิบากให้ผล ไม่ได้ท�าผิดติดคุก แต่ว่าถูกขังอยู่ในถ�้า มี

อกุศลวิบากให้ผลมา

ในขณะที่อกุศลวิบากให้ผลมานะ เขาท�ากรรมใหม่ที่ดี มีสติ มีสมาธิ มี

ปัญญา มีขันติ มีธรรมะหลายอย่าง มีความสามัคคีกัน เมตตากรุณาต่อกัน ตัวเล็กๆ 

ร้องไห้ ตัวโตๆ ก็ปลอบ

นี่เขามีกรรมใหม่ที่ดี ล�าพังกรรมเก่านะ มันตัดรอนแล้ว เอาไปขังอยู่ในถ�้า 

อดข้าวอดน�้า แต่กรรมใหม่ที่ดี หล่อเลี้ยงให้มีชีวิตรอดอยู่

คนที่อยู่ข้างนอก (ทั้งที่)ไม่ใช่ลูกเต้าสักหน่อย ก็พากันช่วยเพราะว่า

ธรรมะของมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เป็นสัตว์รวมหมู่แต่ว่าเวลาไม่เดือดร้อนก็

ชอบกัดกันเอง  เวลาเดือดร้อนจริงๆ มันกระเทือนใจ (พากันไปช่วย)

ถ้ามีคนแก่ 13 คนหลุดเข้าไปติดในถ�้า ทุกคนจะปลง (หลวงพ่อหัวเราะ)  

ปลงมากกว่าเด็ก รู้สึกไหม? เด็กนี่ มันไม่รู้เดียงสา มันน่าสงสาร มันเร้าความรู้สึก

อยากช่วย

ถ้าคนแก่เข้าไปติดสิ อย่างหลวงพ่อเข้าไปติดนะ สมน�้าหน้า แก่แล้วไม่

เจยีมสงัขาร อยากเสือกเทีย่วถ�า้ จะโดนข้อหาอย่างนัน้นะ แต่กับเดก็ไม่เป็น มนัเร้าความ

รู้สึก (อยากช่วย)

มีวีรบุรุษเกิดขึ้นมากมาย วีรบุรุษไม่ใช่คนเก่ง วีรบุรุษคือคนที่กล้าเสีย

สละเพื่อคนอื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน เราเห็นวีรบุรุษเยอะแยะเลย

คนข้างนอกนี่ ท�ากรรมใหม่ ช่วยกันท�ากรรมใหม่ที่จะช่วยเด็ก มันเป็น

พลังงานนะ ล�าพังพลังของจิต จะไปขุดถ�้าย้ายถ�้า คนรุ่นนี้ไม่มีพลังมากขนาดนั้น  

ถ้าในพระไตรปิฎกมี พระโมคคัลลาฯ พระสารีบุตรอะไรอย่างนี้ มีฤทธิ์เยอะ รุ่น

พวกเราไม่มีหรอก

พระช่วยได้แค่ให้ก�าลังใจ คนก�าลังเศร้าโศก พระก็ไปให้ก�าลังใจ” ...

(2) “ถ้าช่วยเต็มที่ แล้วเด็กตาย อุเบกขา ไม่ร้องไห้ ถ้าใจเรามีธรรมะ 

จะเป็นอย่างนั้น แต่เริ่มต้นไม่ใช่อุเบกขา เริ่มต้นต้องกรุณาก่อน ช่วยก่อน ช่วยไม่
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ได้แล้วจึงจะอุเบกขา ช่วยออกมาได้ ดีใจ พวกเราดีใจไหม ที่เด็กหลุดออกจากถ�้า      

ตัวนั้นเป็นธรรมะตัวหนึ่งนะ ชื่อมุทิตา มุทิตาจิต เราดีใจที่เขาพ้นทุกข์
ที่คนต่างประเทศ นานาชาติมาช่วยกัน เราปลาบปลื้มใจ ขนลุกขนชัน

ไหม? บางชาติมันไม่ถูกกันด้วยซ�้าไปนะ มันก็มาช่วยๆ กัน เราเห็นสภาพอย่างนี้
เกิดขึ้น จิตใจเบิกบานไปทั่วโลกเลยใช่ไหม? หลังจากที่มนุษยชาติท�าร้ายกันตลอด
เวลา เมื่อเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมา จิตคนในโลกนี้ก็เป็นกุศลนะ

ฉะนัน้เราอย่าปากเสยีวจิารณ์อะไรโน่นนีน่ะ จะท�าให้จิตเขาตกลงมา (ท�าให้) 
จิตที่เป็นกุศลเสื่อมลงมา เมื่อจิตเขาเป็นกุศล

เราก็ต้องท�าอะไร? ต้องอนุโมทนา นั่นคือมุทิตาจิตของเรา นี่ธรรมะมัน
อยู่ในชีวิตจริงๆ นะ” ...

(3) เรารู้สึกไหม? เราชื่นใจ แต่บางคนมันก็มาท�าลายความชื่นใจของเรา  
ด้วย (วาจาที่) ไม่ใช่มธุรสวาจา พูดโดยไม่มีประโยชน์ที่จะพูด (เป็น)มิจฉาวาจา 
บั่นทอนคนอื่น

ท�าไมฝรั่งมันไม่ด่าเด็กพวกนี้เลย? แต่คนไทยบางคนจะด่า รู้สึกไหม?  
ฝรั่งถือว่าเด็กพวกนี้เก่ง ไม่สติแตกจมน�้าตายไปก่อน หรืออดข้าวแล้วทรมานตาย
ไปก่อน เขาถือว่าแค่นี้ก็เก่งแล้ว ส�าหรับคนอายุขนาดนี้

พวกเราเองไม่แน่ว่าจะท�าได้นะ ถ้าเราเข้าไป (ติดอยู่) คงสวดมนต์
อ้อนวอน ขอให้เทวดาช่วยเปิดผนังถ�้าอะไรอย่างนี้นะ ถ้าไม่ได้ฝึกกรรมฐาน สติ
ปัญญาคงได้แค่นั้นนะ ถ้าฝึกกรรมฐาน ก็อยู่ในถ�้าได้ อยู่กันได้เป็นเดือนๆ

สิ่งที่ช่วยเขาขึ้นมา มีทั้งสองข้างนะ ทั้งคนเข้าไปช่วย (และคนที่ติดอยู่)  
ท�าไมต้องเข้าไปช่วย? เพราะว่ามันมีธรรมะ แล้วตอนช่วยนี่ ต้องอดทนไหม?  ต้อง
เสียสละไหม? ต้องอดทน เสียสละความสุขของตัวเอง ยอมล�าบาก สละกามสุข ไป
นอนกับดินกับทราย

นี่ก็เป็นบารมีนะ เป็นบุญเป็นบารมีของเขา ยอมเหนื่อยยาก ยอมเสี่ยงภัย 
แต่ไม่ได้เสี่ยงโง่ๆ เสี่ยงแบบมีหลักวิชา มีหลักเกณฑ์ ไม่ได้สุ่มเสี่ยง ถ้าสุ่มเสี่ยงไม่
ถือว่าเก่ง แต่นี่มีการวางแผนที่ดี มีการจัดการที่ดี เขาท�ากรรมใหม่ที่ดี เขาเลยรอด

คนที่ไม่รอดเพราะว่าอะไร? ไม่ได้ซ้อมว่ายน�้ามานานแล้ว ไม่ใช่เจ้าถ�้าดึง
เอาไว้ ไม่ใช่เรื่องผีสางนางไม้ ผีสางนางไม้มีหรือไม่มีแขวนเอาไว้ (ไม่ต้องเอามา
เกี่ยวข้อง) ส่วนในศาสนาพุทธถือว่ามีโอปปาติกะ แต่ช่วยเราไม่ได้หรอก เราต้อง
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ช่วยตัวเอง หลักใหญ่มันอยู่ตรงนั้น
(4) ความพยายามของมนุษย์ชนะนะ เราชาวพุทธต้องคิดอย่างนี้ แต่ถ้า

ไม่พยายาม ไม่มีใครช่วยได้ เหมือนพระมหาชนก ถ้าไม่พยายามว่ายน�้า ก็ไม่มีใคร
ช่วย

ท�าไมเมขลามาช่วยช้า? ไม่ใช่ช่วยได้ทันที เมขลาอาจจะเป็นเรือส�าเภาสัก
ล�าหนึ่งก็ได้  ถ้าใจท้อแท้ พระมหาชนกก็จมน�้าไปก่อน  นี่ไม่ท้อแท้ พยายามอดทน  
พยายามไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีคนมาช่วย แต่ก็ต้องช่วยตัวเองก่อน

เหมือนพวกติดถ�้า ต้องช่วยตัวเองก่อน หาที่ดอนๆ อยู่  รู้จักรักษาชีวิต 
คนอื่นจึงจะมาช่วยได้ ถ้าตัวเองไม่ช่วยตัวเองก่อน ไม่มีใครช่วยได้หรอก”

‘นกัการตลาด’ ชีไ้ทย ‘ภาพลกัษณ์เปลีย่น’ 
หลงัภารกจิช่วย 13 หมปู่าตดิถ�า้หลวง
ช่วย ‘อะเมซิ่งไทยแลนด์’ แข็งแกร่ง

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ Burton on Branding ของผู้
เชี่ยวชาญด้านการตลาดและภาพลักษณ์อย่าง เบอร์ตัน บลูม โพสต์ข้อความระบุ
ว่า จากเหตุการณ์สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 13 คนติดในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน 
จังหวัดเชียงราย จนกลายเป็นประเด็นระดับโลก ที่ระดมผู้เชี่ยวชาญระดับพระ
กาฬจากทั่วสารทิศมาที่ประเทศไทย จนสามารถช่วยทั้ง 13 ชีวิตออกมาได้ส�าเร็จ
นั้น เปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยระบุข้อความว่า
 โฉมใหม่ภาพลักษณ์ประเทศไทยจากมุมมืดแห่งถ�้าลึก
 แม้ว่าใครๆ อาจจะไม่ทันคิด แต่ประเทศไทยเพิ่งผ่านกระบวนการปรับ
โฉมใหม่ที่สวยงามจากถ�้ามืดมิดแห่งหนึ่ง โดยนักฟุตบอลรุ่นเยาว์กับโค้ชรุ่นพี่

แล้วมันก็ช่างเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
แล้วเรื่องของ Branding มาเกี่ยวข้องได้อย่างไร นั่นก็เพราะ branding 

แท้จริงแล้วคือการน�าเอาค่านิยมร่วมที่แฝงอยู่เงียบๆ ให้ประจักษ์ต่อสายตาผู้คน
 ซึ่งไม่ใช่ภาพลักษณ์เดิม ด้วยภาพของช้างสวยๆ ภาพงานประเพณี
วัฒนธรรมอันอ่อนช้อย เรื่องราวของอาหารไทยรสเลิศ หรือทะเลใส แต่โลกกลับ
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ได้รับภาพใหม่จากเรื่องราวที่เกินจินตนาการจากความมุ่งมั่นของคนจริงๆ ที่เข้าไป
ต่อสู้กับความยากล�าบากด้วยหัวใจนักสู้
 กว่าสองทศวรรษท่ีแผนการตลาดของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ด้วยค�าว่า Amazing Thailand ภาพเหตุการณ์ของการช่วยชีวิตที่ถ�้าหลวงเพียง
เหตุการณ์เดียวกลับสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้ค�าว่า Amazing Thailand แข็ง
แรงได้มากกว่าทุกอย่างที่เคยท�ามาทั้งหมด เรื่องราวของเด็กที่หายตัวเข้าไปในถ�้า
ที่หยุดหัวใจคนทั้งโลก จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจคนในเวลาอันใกล้
 ในห้วงบรรยากาศแห่งฝนตกกระหน�่า น�้าโคลนขุ่นข้น ความมืดมิดที่แทบ
มองไม่เห็นมือตัวเอง ทีมกู้ภัยไทยและเหล่าอาสาสมัครจากทั่วโลกผู้มุ่งมั่นและกล้า
หาญ ร่วมมือกันอย่างไม่มีเวลาพักผ่อนเพื่อต่อสู้กับทุกอุปสรรค เป้าหมายอย่าง
เดียวคือ ชีวิตทั้ง 13 คนในถ�้าต้องออกมาอย่างปลอดภัย
 ลองคิดดูสิครับ ทีมฟุตบอลเด็ก 12 คน จากชนบทแห่งหนึ่งที่แทบไม่มี
ใครรู้จัก กลับสามารถขโมยความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลโลก FIFA รอบชิงได้อย่างน่า
อัศจรรย์ ในช่วงเวลา 18 วันนั้น ข่าวสารทางออนไลน์ โทรทัศน์ สื่อสารความรู้สึก
ร่วมนี้ข้ามโลกสู่คนนับล้านๆ และสู่กลุ่มสังคมต่างๆ อย่างทั่วถึง  และแล้วเมื่อทีม
หมูป่าทุกคนพ้นปากถ�้าหลวงออกมา โลกก็ได้เห็นประเทศไทยในโฉมใหม่ ในมุมที่
ดีงาม และไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน
 ความใจกว้างและเปิดใจ : ที่ปลายสุดของภาคเหนือ ประเทศไทยเราติด
ชายแดนกับอีก 4 ประเทศด้วยกัน ชายแดนเหล่านั้นกลับมีรูเล็กๆ ที่คนอีกฟาก
หนึ่งของชายแดนมาเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันกับเด็กไทย เด็กไร้สัญชาติกลับ
ได้รับการดูแลทั้งจากวัดและชุมชนแถบนั้น นี่คือภาพที่ช่างแตกต่างจากประเทศ
ในยุโรปหรืออเมริกาที่ใจไม่กว้างแบบนี้
 ความร่วมมืออย่างไร้ข้อกังขา : คนไทยจ�านวนมากขึ้นเดินทางไปเที่ยว
ต่างประเทศและมีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรแห่งนี้มากขึ้น ความ
ผูกพันกับผู้คนระดับนานาชาติได้เกิดขึ้นในบ้านแห่งนี้นานแล้ว ไม่แปลกใจเลยที่
มีคนจ�านวนมากทิ้งสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่แล้วพุ่งมาที่ประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือสิ่งท่ีตน
ท�าได้ทันที
 ความสขุแห่งการเป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกนั : รอยยิม้ท่ีสวยงามท่ีสดุของคนไทย 
หรือยิ้มสยาม อาจไม่ใช่รอยยิ้มที่คุณเห็นจากห้างสรรพสินค้าสุดหรูบนถนนสุดฮิป
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ในกรุงเทพฯ แต่คุณจะเห็นรอยยิ้มแบบนั้นได้ในยามที่คนไทยร่วมมือกันท�าสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง โดยไม่มีใครมองว่าใครจากความมั่งมี ต�าแหน่งหน้าที่การงาน หรือโอกาส
ทางการค้าที่จะได้รับ
 พลังใจ : ไม่มีตัวอย่างไหนจะยิ่งใหญ่เรื่องก�าลังใจไปมากกว่าเรื่องราว
ความเสียสละของหน่วยซีลของไทย ผู้ที่ได้ลาออกจากราชการไปแล้ว คุณสมาน 
กุนัน ผู้ที่กลับมาช่วยงานและสละชีวิตของตนขณะปฏิบัติหน้าที่เตรียมเส้นทาง
ส�าหรับแผนการช่วยเหลือเด็กๆ ความเสียสละของเขายิ่งสร้างความฮึกเหิมให้ทีม
ช่วยเหลือยิ่งต้องสู้ต่อไปอย่างหนักขึ้นเพื่อไม่ให้คุณสมานต้องจากไปอย่างสูญเปล่า

ภาวะผู้น�า : ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่
สะกดค�าว่าเหนื่อยไม่เป็น ปักธงน�าหน้าบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัด
เพื่อเอาชนะโจทย์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ต้องท�างานกับต�ารวจ ทหาร ราชการ
และอาสาสมัครต่างๆ แผนการช่วยเหลืออันหลากหลายได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น
ทางเลือก และทุกความเสี่ยงได้รับการประเมินอย่างไม่ปล่อยวาง และด้วยโอกาส
ที่เปิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ทีมงานของเขาจู่โจมแล้วท�าส�าเร็จด้วยการตัดสินใจที่
เฉียบคม

จิตใจที่เข้มแข็งแต่อ่อนละไม : ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ บางทีจากการฝึกฝนด้านสมาธินี่แหละ ที่เป็นพื้นฐานส�าคัญที่
ท�าให้ปฏิบัติการครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี เราได้รู้ว่าโค้ชหนุ่มของทีมหมูป่าที่เคย
บวชเรียนมาก่อนได้น�าเอาหลักการที่ได้รับมาสอนให้เด็กทั้ง 12 คนสงบในภาวะที่
มืด เงียบ วังเวง โดยที่ไม่รู้ว่าความช่วยเหลือจะมาหรือไม่ ในส่วนของทีมนักด�าน�้าก็
เช่นกัน บางทีการฝึกลมหายใจให้ใจนิ่งตามหลักการทางศาสนาพุทธอาจเป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่ท�าให้พวกเขาผ่านน�้าที่ลึกมืดและระยะทางที่ยาวไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราอาจประสบเรื่องราวต่างๆ ในวันข้างหน้า แต่ไม่ว่าจะมีอีกกี่เรื่องก็ตาม 
จะไม่มีเรื่องไหนเปลี่ยนแปลงความจริงที่เราได้ประจักษ์กันไปแล้ว

ความเป็นประเทศที่แท้จริง บอกได้จากค่านิยมของคนในประเทศนั่นเอง

ที่มา: มติชน ออนไลน์
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รายชือ่ - ทีต่ดิต่อ คณะกรรมการชมรมบคุลากรอาวโุส มหาวทิยาลยัขอนแก่น (2561-2564)

ล�าดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์/e-mail

1 ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี
ประธานชมรม

12 หมู่ 20 ถ.สีหราชเดโชชัย  
ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

089-4224491
anahir@kku.ac.th

2 รศ.อัมพน ห่อนาค
รองประธานคนที่ 1

734 หมู่ 14 ซ.หนองไผ่-รพช. ถ.หนองไผ่-
โกธา  ต.ศิลา  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

081-9649693 
ampon@kku.ac.th,
amponh1@gmail.com

3 นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์
รองประธานคนที่ 2

366 หมู่ 21 ซ.โชคชัย 2 ถ.ศรีจันทร์ 
ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง จ.ขอนก่น  40000

084-4285742
chusri@kku.ac.th

4 นางนาฏชุดา อรัญนารถ
กรรมการ

345/13 หมู่ 2 บ้านสายฝน ถ.มิตรภาพ 
ต.ศิลา  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

084-6854063
nararu@kku.ac.th

5 ผศ.นิยะดา ห่อนาค
กรรมการ

734 หมู่ 14 ซ.หนองไผ่-รพช.  ถ.หนองไผ่-
โกธา  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

085-0089400 
niyada@kku.ac.th

6 รศ.ดร.พนิษฐา พานิชา
ชีวะกุล
กรรมการ

324/118  หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ หมู่บ้านศิริพร 
3  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

081-9758347
panittha@kku.ac.th

7 รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
กรรมการ

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

081-9543720 
suwatjit@hotmail.com

8 ผศ.ทพ.อนันต์ จิรวิบูลย์
กรรมการ

123/1070  หมู่ 16  หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 4 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

081-6611091 
anan@kku.ac.th

9 นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต
กรรมการ

263 หมู่ 14 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.กลางเมือง 
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

089-6177799
kitwon@kku.ac.th

10 ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง
กรรมการ

324/126 ศิริพร3 ถ. มิตรภาพ ต. ศิลา อ 
เมือง จ ขก 40000

081-5921576
somthi@kku.ac.th

11 ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง
กรรมการ

499/6  ราชาซิตี้ หมู่ 2 ต. ศิลา ถ.มิตรภาพ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

081-8728157
ranong@kku.ac.th

12 ผศ.พงศ์ศักดิ์ บินสม
ประสงค์กรรมการ

345/56 หมู่ 2 บ้านสายฝน 1 ถ.มิตรภาพ 
ต.ศิลา  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

phongsk@kku.ac.th

13 ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์
กรรมการ

664 หมู่ 24 ซ.ร่มเย็น ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

081-8729558
sompongpunturatgmail.com

14 นางสาวธนรัตน์ สอนสา
กรรมการ

123/122 หมู่บ้านชัยพฤกษ์เลควิว หมู่ 7 
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

081- 6617173 
thasor@kku.ac.th

15 นายสถิตย์ แก้วบุดดา
ผอ.กองทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ

กองทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40002

085-8533123


